Vrijwilligerswerk in nepal ,
iets voor jou?
Details

Als vrijwilliger kun je hier je steentje bijdragen. Je werkt samen met
de lokale mensen en helpt hen waar nodig is. Na aankomst in Kathmandu
krijg je eerst een orientatie. Je leert tijdens deze eerste dagen meer over
de cultuur van het land. En daarnaast ga je veel leuke activiteiten doen;
Nepalees eten, yoga en je krijgt een "henna" workshop. Een super manier
om je reis te beginnen!
:

Leeftijd: vanaf 16
Periode: vanaf 2 weken
Wanneer: hele jaar door
Kosten: vanaf € 875

:

Nepal is het armste land van zuidelijk Azie. In dit land is veel analfabetisme en armoede. En het cijfer van kindersterfte is er schrikbarend hoog.
Ruim 40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Veel kinderen
krijgen geen goed onderwijs of goede verzorging. Er moet dus nog veel
gebeuren! Daarom bieden we het vrijwilligerswerk in Nepal aan

Zet je in voor de
nepalese 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 Nepal vind je op
onze website, via deze link.

Meer zien van nepal
met het travel package

Bij het vrijwilligerswerk kun je ervoor kiezen om het Travel Package bij te boeken.
Een pakket waarmee je tijdens twee weekenden tijdens je vrijwilligerswerk allerlei
toffe excursies doet. Het eerste weekend maak je een tweedaagse trip naar
Pokhara (280 km vanuit Kathmandu). Tussen de indrukwekkende bergen bezoek
je prachtige tempels. Pokhara is dé plek voor outdooractiviteiten als raften en
paragliden. Tijdens het tweede weekend bezoek je prachtig Nagarkot. Het is een
van de mooiste plekken om de Himalaya en de Mount Everest te bewonderen!

Pak je backpack én ga !
“Na een lange vlucht stond ik weer met
beide benen op de grond, aan de andere
kant van de wereld, daarmee ook gelijk
in een hele andere cultuur. Eenmaal
aangekomen in het vrijwilligershuis
werden we vrolijk verwelkomd door
de directeur en medewerkers van,
de partnerorganisatie. De eerste
week werden we ondergedompeld in
de Nepalese cultuur. Ik was meteen
verliefd op de stad, al die mooie kleuren,
verstopte tempeltjes, en de lokale
mensen zijn zo ontzettend vriendelijk. De andere vrijwilligers in
het huis kwamen van over de hele wereld. Ik had een ontzettend
leuke groep en in onze vrije tijd hebben we ook veel leuke dingen
samen gedaan, super gezellig.”
Anne de Rek

#letsmakememories

www.activityinternational.nl

Waarom
Activity
International?

r ervaring
- Al bijna 30 jaa
ibel,
- Persoonlijk, flex ast
ousi
deskundig en enth ingen
temm
- Meer dan 30 bes
00
- Al meer dan 20.0
eg
avonturiers op w
geholpen!

