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Volop aan de slag met geld verdienen!

Eline, Nikki, Joyce, Aranka en Pyen verkopen in Reuver tijdens de pauzes broodjes.
Nu dat hun aanmelding
definitief is, zijn onze leerlingen
bezig om op allerlei manieren
geld voor hun reis te verdienen.
Ze zoeken sponsors, gaan een
diner organiseren, verkopen
armbandjes en chocolade-eitjes
en veel meer. Er zijn ook nog
een heleboel andere ideeën die
nog verder moeten worden
uitgewerkt. Ook de ouders zijn
heel betrokken bij het bedenken
van ideeën om geld te
verdienen.
Eén van de initiatieven is het
verkopen van warme broodjes
tijdens de pauzes in Reuver.
Van de verkoopactiviteiten op
school gaat 20% naar het

goede doel. Het geld dat wordt
ingezameld voor het goede
doel wordt straks in Jukwa
gebruikt. Waarvoor precies
bepalen wij in goed overleg met
onze vrienden in Jukwa.
Mooi om onze jonge
wereldburgers zo actief en
betrokken te zien!
Volgende bijeenkomst voor
de leerlingen
Zaterdag 7 april om
18.00 uur in Reuver
(geen eten deze keer)
tot 21.00 uur.

Wat neem je mee?
Langzaamaan komt de reis
steeds dichterbij. Als het goed
is, hebben jullie inmiddels de
GGD en de verzekeringen
geregeld en eventueel een
paspoort aangevraagd. De
volgende keer bespreken wij
het verkrijgen van een visum.
Nu staan wij uitgebreid stil bij
wat je straks mee moet nemen.
Bewaar deze informatie goed!
Wat trek je aan om te reizen
- T-shirt en sweater (bij
voorkeur met capuchon)
- lichtgewicht sneakers

- lange broek (lichtgewicht,
katoen, geen spijkerstof)
- geen of weinig sieraden die
kunnen piepen bij
securitypoortjes

-

Belangrijk in je handbagage
- paspoort
- boardingpas
(krijg je van ons)
- inentingsboekje GGD
- papieren
reisverzekering/pasje
zorgverzekering (kopie aan
begeleiders geven)
- evt. pinpas (werelddekking)
- contant geld (maximum 100,voor souvenirs e.d.)
-

-

-

-

-

geen vloeibare zaken
of scherpe voorwerpen
in je handbagage
evt. camera of
fototoestel (geen
telefoon!)
evt. opladers en
wereldstekker
malariapillen voor de
eerste drie dagen
(indien je koffer kwijt
raakt)
ondergoed voor
3 dagen, 1 shirt en 1
korte broek (indien je
koffer kwijtraakt)
voor in het vliegtuig:
evt. reiskussen,
slaapmasker,
oordoppen (voor
luchtdruk), boek;

En in je koffer?
Je mag twee koffers/tassen
meenemen. Eén tas vullen
wij met spullen die we
inzamelen voor de
kinderen van Jukwa
(kleding, schrijfspullen, …)
En één koffer (rugzak) is
voor je eigen spullen.

-

-

-

Ondergoed
pyjama/ slaapkleding
regenponcho
pet/hoed
bikini/zwembroek

EHBO-doosje met:
-

-

-

-

-

Toilettas met:
-

-

-

tandpasta/
tandenborstel
shampoo/ geurloze
douchegel (klein
flesje)
scheergel/mesjes
borstel/kam/
nagelschaartje/pincet
geurloze deo
geen parfum (trekt
muggen aan)
desinfecterende
handgel (belangrijk!)
zonnebrandcrème (erg
belangrijk), hoge factor
eventueel labello
eventueel moisturizer
eventueel
lenzen/vloeistof/ bril/
oogdruppels
eventueel oordopjes/
oordruppels
voor de meiden:
maandverband/
tampons/ evt.
anticonceptiepil

paracetamol/ aspirine/
verbandjes/ pleisters
(begeleiders hebben
EHBO-doos met meer)
eventueel loperamide
of norit/betadine
ORS (belangrijk, voor
dagelijks gebruik)
Malariapillen
(belangrijk)
Deet (50% tropendeet)
(in koffer op een goed
bereikbare plek)
evt. eigen medicijnen
En verder:

Hygiëne/gezondheid

Kleding
-

wit T-shirt en rood shirt
van school (krijg je
voor vertrek en
gebruik je als
schooluniform tijdens
schoolbezoek en
sportdag)
evt. 1 driekwart broek
2 korte broeken en/of
rokjes/ jurkjes
4 topjes/shirts
(waarvan 1
longsleeve)
sokken (waarvan 1
paar dikkere tegen
bloedzuigers/insecten
voor jungle)
dichte loopschoenen
(liefst waterdicht)
open schoenen/
sandalen
slippers (strand/hotel/
douche)
eventueel riem
voor onder je kleding:
tasje om
geld/waardevolle
dingen te bewaren

-

-

-

lege tas (zak) voor
wasgoed
lichtgewicht,
opvouwbaar rugtasje
(voor water, camera,
enz.)
voor de meiden:
make-up (en
removers)/
accessoires/ sieraden/
haarelastiekjes/
haarspeldjes
licht slaapzakje of
lakenzak
klamboe (liefst
geïmpregneerd)
zaklamp
reishanddoekje
rol wc-papier
pen (kleurpotloden)
kleinigheidjes om uit te
delen (kleurtjes,
gummen, potloden,
drop, Hollandse
prulletjes (Xenos)
fotoboek van jou/
gezin/vrienden/
huis/school/club/
huisdier/Nederland/
woonplaats/
Nederlandse
gebruiken en feesten
(om te laten zien en
contact te maken)
eventueel: verrekijker,
slotje, naaisetje,
muziekinstrument,
speelkaarten,
kaarsen/lucifers,

-

-

touw/waslijn, zakmes,
boek, bouillonblokjes
(bij uitdroging),
snoepjes (voor
energie), vitamines en
voedingssupplemente
n, koekjes, kauwgum,
wasmiddel, zonnebril,
plastic afdekfolie
(4 bij 4) en inklapbaar
parapluutje (voor in de
jungle)
reisdagboek

Hoe ziet een werkdag er voor
jou uit?

daardoor meer mensen een
baan kunnen krijgen.

Ik werk van 6 uur tot 14 uur of
van 14 uur tot 22 uur.

Bedankt voor je tijd!

Vind jij je baan leuk?
Ik vind het goed te doen. Ik
hoop zo contacten te krijgen
met blanke mensen. Die
kunnen mij misschien verder
helpen.

Tip geen waardevolle dingen:
spullen/koffers kunnen op reis
beschadigd raken. Neem geen
dingen mee van grote
(emotionele) waarde.

Er komen hier ook veel
mensen: managers,
directeuren, ministers. Ik leer
hier hoe je moet omgaan met
mensen in hoge posities. Ik leer
hier veel. En ik heb leuke
collega’s.

Meet … the
waiter

Wat heb je hier geleerd?

In Ghana gaan jullie een
heleboel leuke en interessante
mensen ontmoeten. In deze
rubriek stellen de leerlingen die
vorig jaar zijn mee geweest,
een aantal van deze mensen
voor.
Door Regine Coopmans
Hallo ik ben Regine en ik wil je
graag vragen stellen over je
werk.
Wat is jouw naam en leeftijd?
Mijn naam is Roland en ik ben
19 jaar.
Wat doe jij en hoe ben je hier
terechtgekomen?
Een vriend heeft mij deze baan
voorgesteld. Ik ben een kelner
in dit hotel. Ik vind het leuk om
zoveel mensen te ontmoeten. Ik
werk hier al vijf maanden.
Wat houdt je baan in?
Ik zorg ervoor dat iedere gast
zijn favoriete eten en drinken
krijgt.

Ik kan mij beter uiten. Ik heb
hier geleerd hoe je beter moet
communiceren. Maar ook hoe
je bepaalde gerechten moet
klaarmaken. Ik kan ook goed
koken.
Wat zijn je plannen voor de
toekomst?
Ik ben net klaar met de
middelbare school. Ik werk hier
om wat geld te verdienen. Ik
wilde graag studeren, maar ik
had daar geen geld voor. Ik ben
vijf jaar geleden mijn vader
kwijtgeraakt. Mijn moeder kan
als alleenstaande ouder niet
voor mijn vervolgopleiding
betalen, dus ben ik gaan
werken. Ik heb veel plannen
voor de toekomst. Ik wil graag
de armen en behoeftigen
helpen.
Hoe is je salaris als je het met
andere banen vergelijkt?
Weet je, in Ghana is het
moeilijk om een baan te vinden.
Er zijn weinig banen en veel
mensen die een baan zoeken.
Dus het salaris maakt ons niet
zoveel uit, als we maar iets
krijgen. Wij vinden het goed om
minder te verdienen als

