
Zet je in voor de  
Sri-LankeSe bevoLking!
Samen met andere internationale vrijwilligers verblijf 
je in het vrijwilligershuis. Je maakt zelf een keuze 
voor het project waar je graag wilt helpen. Het zijn 
allemaal projecten waarbij je op sociaal gebied aan 
de slag gaat en ondersteunende werkzaamheden 
doet. Een overzicht van alle mogelijkheden in Sri 
Lanka vind je op onze website, via deze link.  

Sri Lanka is een bestemming waar je geweest moet zijn! Een prachtig eiland 
waar je na het vrijwilligerswerk (of in de weekenden) nog heerlijk kunt 
rondreizen. Het is er nog niet heel erg toeristisch, de lokale bevolking is 
ontzettend vriendelijk en behulpzaam en je zult je meteen welkom! 
Als vrijwilligers verblijf je in een vrijwilligershuis met andere internatio-
nale vrijwilligers. Je helpt mee op verschillende projecten op het gebied van 
kinderopvang, women empowerment en onderwijs. Zo kun je lesgeven op een 
school aan kinderen maar ook aan monniken. Hoe bijzonder is dat! 

Meer Zien van Sri Lanka  
Met het traveL package
Bij het vrijwilligerswerk kun je ervoor kiezen om het 
Travel Package bij te boeken. Een pakket waarmee je in 
de weekenden tijdens je vrijwilligerswerk allerlei toffe 
excursues gaat doen. Je bezoekt het leuke plaatsje Kandy, 
je gaat op safari in Yala Nationaal park en je bezoekt het 
natuurgebied Kiranda Tissamaharama. 

detaiLS
Leeftijd: vanaf 16
Periode: vanaf 2 wekenWanneer: hele jaar doorKosten: vanaf €925

vrijwiLLigerSwerk in Sri Lanka , 
ietS voor jou?

The wonder of Asia!
“Mijn reis in Sri Lanka 

was echt ge-wel-dig! Ik heb zo ontzettend 
veel gezien van het land en zoveel gedaan 
in een korte tijd! Het werken met de gehan-
dicapten waren ervaringen die ik nooit had 
willen missen! Ik kan het Travel Package 
ook zeker aanraden omdat het een geweldi-
ge combinatie is van nuttig vrijwilligerswerk 
waarbij je het land van binnenuit meemaakt 
en van leuke excursies met  ‘locals’ waarbij 
je op een bijzondere manier het prachtige Sri 
Lanka leert kennen.”.
Rosalie De Roy van Zuijdewijn

waarom 
activity  

international?
-  Al bijna 30 jaar ervaring

- Persoonlijk, flexibel, 

 deskundig en enthousiast

- Meer dan 30 bestemmingen

- Al meer dan 20.000  

avonturiers op weg  

geholpen!
   

#LetSMakeMeMorieS www.activityinternational.nl

https://activityinternational.nl/reizen/vrijwilligerswerk-in-sri-lanka/

