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Wij zijn erg enthousiast dat je (overweegt om) jouw stageperiode met ons door te brengen. Een stage in het 
buitenland is een goede keuze. Een buitenlandse stage ervaring zal je leven verrijken, je nieuwe perspectieven 
bieden en je later een voordeel geven bij het zoeken naar een baan ten opzichte van mensen die niet in een 
ander land stage hebben gelopen.

The Indonesian Experience zal je hierbij helpen. Wij geloven in het verbinden van mensen, kennis en ervarin-
gen.

Een tijd geleden was de wereld één grote landmassa, genaamd “Pangea”. Maar, toen de landmassa uit elkaar 
viel, viel ook voor lange tijd de mogelijkheid weg om verbinding met andere werelddelen te maken. Wij willen 
jou helpen om een nieuwe verbinding te gaan maken. Een nieuwe wereld te ervaren.

Wij geloven dat mensen in Nederland veel van Indonesiërs kunnen leren. Het genieten van de kleine dingen 
in het leven, openstaan voor de wereld om je heen, de gehaastheid loslaten. Maar omgekeerd geloven wij ook 
dat jullie veel kennis naar Indonesië kunnen brengen.

Daarom hebben wij deze organisatie opgericht, om mensen te verbinden en uitwisseling tussen Indonesië 
en Nederland te vergroten. Wij zijn een sociaal en jonge organisatie, dat Indonesië vooruit wil helpen met de 
kennis waar jullie over beschikken. En wij willen jullie een toptijd en een ervaring aanbieden die jullie nooit 
meer zullen vergeten.

Connect.
Explore.
Study.
Intern.

Welcome to Your Indonesian Experience

    

	 	 	 Nick Rensink, Esther Iepema & Roberto Piroddi

INHOUDSOPGAVE



Mijn naam is Nick en samen met Roberto en Esther ben ik ‘The Indonesian Experience’ begonnen. Tijdens 
mijn studie maatschappelijk werk en dienstverlening heb ik de kans gehad om in Indonesië stage en vrijwil-
ligerswerk te doen en ben ik  verliefd geworden op dit land. Ik wil nu jou ook de kans geven om te ervaren hoe 
mooi Indonesië is en jou een onvergetelijk tijd bezorgen. Ik denk graag met je mee en ik weet zeker dat wij 
van jouw stage een succes kunnen maken.

In mijn vrije tijd mag ik graag motorrijden, hardlopen, boeken lezen en doe ik nog steeds aan vrijwilligers- 
werk. Daarnaast reis ik ook regelmatig om nog meer mooie plekken in Azië te ontdekken.

Mijn naam is Roberto en ik heb Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gestudeerd op Saxion Hogeschool 
Enschede. Voor mijn derdejaars stage ben ik samen met Nick naar Lombok, Indonesië gegaan waar ik een 
erg leerzame, leuke tijd heb gehad. Ik was verbaasd hoeveel je kunt leren door een stage in een ander land te 
doen, zowel als professional maar misschien nog wel meer als mens.

Na het afronden van mijn studie ben ik in Nederland gaan werken voor het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers, waar ik met veel plezier minderjarige asielzoekers begeleid. Daarnaast run ik dus samen met 
mijn collega’s The Indonesian Experience, zodat jij ook de kans hebt stage te gaan lopen in dit prachtige 
land!

Mijn naam is Esther Iepema, in het verleden heb ik stage gelopen voor mijn opleiding HBO Sociaal Pedago-
gische Hulpverlening, in Yogyakarta, Java. Het is een onvergetelijke tijd geweest waarin ik veel levenservaring 
heb opgedaan. Het heeft me voor een groot deel gevormd in mijn manier van werken. De stage heeft me 
enorm veel geleerd over de cultuur, de mensen, maar ook over mijn eigen houding en de wijze waarop ik in 
het leven stond. Het was een interessante en enerverende tijd.

Tijdens deze periode heb ik ervaren dat het van groot belang is dat de begeleiding tijdens zo’n intensieve 
tijd, goed en gedegen is. Mede hierdoor ben ik enthousiast geraakt en richt ik mij nu samen met Nick en 
Roberto op het neerzetten van een betrouwbare en professionele stagebegeleiding.

Roberto Piroddi

Esther Iepema

Wij bieden je ondersteuning vanaf het moment dat jij je aanmeldt. Wij leren je graag kennen middels een 
persoonlijke intake en zoeken vervolgens een geschikte stageplek voor je. We helpen met je voorbereiding, halen 
je op van het vliegveld en begeleiden je ter plekke tijdens je stage, minor of afstudeeronderzoek. Als ervaren 
reizigers weten wij welke uitdagingen je gaat tegenkomen, en hoe wij je daarin het beste kunnen ondersteunen.
 
Wij hanteren Nederlandse maatstaven wat betreft onze stageplekken. Zo vereisen wij dat elke stagebegeleider 
een universitaire opleiding heeft afgerond, ervaring heeft in jouw vakgebied en voldoende Engels spreekt om jou 
goed te kunnen begeleiden. Daarnaast bieden wij als extra de mogelijkheid tot ondersteuning van een tolk op de 
stageplek.
 
Wij zijn legaal. Dit klinkt logisch, maar veel consultants voor stages in Indonesië hebben geen registratie in Indo-
nesië. Wij hebben deze wel. Vraag dit altijd na voordat je met een organisatie in zee gaat. Houd er rekening mee 
dat illegaal stage lopen kan leiden tot uitzetting van het land!
 
Mensen in Lombok zijn ontzettend warm, hartelijk en open. Ze zijn nieuwsgierig naar mensen met een andere 
afkomst en achtergrond. Ga met hen mee op pad, ervaar hoe zij leven en bouw vriendschappen voor het leven 
op.
 
Loop stage bij een stagebureau met een passie. Wij zijn zelf begonnen als stagiaires en hulpverleners op Lombok 
en hebben deze passie nog steeds. In onze  vrije tijd zul je ons regelmatig bezig zien zijn met nieuwe projecten 
om het leven op Lombok te verbeteren. Ga met ons mee op projecten en draag zelf ook een steentje bij.

Nick Rensink

WAAROM THE INDONESIAN EXPERIENCE?

Allereerst omdat wij ons enkel focussen op Lombok. Dit doen wij omdat wij jou een kwaliteitsstage 
willen aanbieden. Wij geloven dat dit alleen kan als je het gebied écht kent, er goede connecties 
hebt en zelf onderdeel bent van de samenleving. Daarom werken wij samen met lokale mensen, en 
is al onze tijd erop gericht om voor jou de beste stage te verzorgen.
 
WIj zijn alledrie zelf stagiaires geweest in Indonesië. Hierdoor kunnen wij ons goed in jouw situatie 
als stagiaire verplaatsen. Wij bieden passende begeleiding in de Nederlandse taal op HBO niveau, 
waardoor het echt een toevoeging aan je opleiding is, niet enkel ‘een periode in het buitenland’. 

Lombok is nog relatief onbekend en nog niet door het grote publiek ontdekt. Hierdoor kun je nog 
het echte Indonesië zien en de cultuur ervaren. Behoefte aan een weekje wat meer ‘westers’? Dan 
liggen  Bali en de Gili eilanden om de hoek. Op deze manier kunnen wij jou het beste van twee 
werelden bieden!

Hi! My name is Baiq Lia Marsandi Oktaviani, but you can just call me Lia. I’m 24 years old and hold a degree 
as an English teacher. I really like to meet new people. That is why I really enjoy my work as a Bahasa Indo-
nesia teacher and guide for the Indonesian Experience. Someday I hope to visit Europe as well.

I hope to welcome you here soon and to work with you while you are doing your project here!

Lia Marsandi 

ONTMOET HET TEAM



Op deze pagina staan we graag stil bij onze kijk op stagelopen in een 
ander land, wat jij er zoal van kunt verwachten, en wat er van jou ver-
wacht zal worden als stagiaire.

Een buitenlandse stage is een prachtige en leerzame ervaring. 
Niet alleen krijg je de kans om je geleerde vaardigheden in de 
praktijk toe te passen, maar ook kom je in de gelegenheid om een 
ander land te leren kennen. Door jezelf in deze uitdagende positie 
te plaatsen, leer je jezelf ook meteen een stuk beter kennen. 

 Wij vinden dat er een aantal voorwaarden zijn om een stage in het 
buitenland tot een succes te laten komen. Een stage in het buiten-
land is fantastisch, maar uiteindelijk wel een stage en een belangrijk 
onderdeel van je studie. Wij nemen dat erg serieus, en bieden dan 
ook zeker geen “pretstages” aan. Uiteraard is er bij ons meer dan 
voldoende tijd om leuke dingen te doen en het land te ontdekken, 
maar de stage, je minor of afstudeeronderzoek is wel het centrale 
thema van jouw verblijf. 

Een goede stage begint met een goede voorbereiding. Je kunt niet 
maandenlang in een ander land verblijven, zonder je vooraf te ver-
diepen in de lokale cultuur en gebruiken, en zonder dat je de taal 
een beetje kent.

Om je hierbij te ondersteunen krijg je vooraf van ons een gratis 
taalcursus op papier, en organiseren wij voorafgaand aan jouw 
vertrek een aantal voorbereidende bijeenkomsten. In deze bijeen-
komsten oefenen we met de taal, en bespreken we tevens de cultuur 
van Indonesië, en heb je daarnaast uitgebreid de mogelijkheid om 
vragen te stellen. Het is ook alvast een leuke manier om je mede-
stagiaires te leren kennen, en extra voorpret op te bouwen!

Tijdens je stage werken wij met een zelf ontwikkeld handboek, 
waarin opdrachten verwerkt zijn die je helpen tijdens je stage. 

Wij vragen uiteindelijk best veel van jou als stagiaire, maar doen dit 
omdat wij uit eigen ervaring weten dat je daardoor de meest waar-
devolle ervaring opdoet, en je de grootste kans hebt om daadwerke-
lijk iets tastbaars achter te laten.

Mijn zoon of dochter heeft beperkte 
reiservaring. Zal dit een probleem zijn?

Wij helpen jullie kind bij het regelen van deze reis van voorbereid-
ing tot thuiskomst. We helpen hem of haar de weg te vinden in de 
nieuwe woonplaats en geven advies op ondere andere het gebied 
van cultuur, transportatie en gezondheid. We hebben meerdere 
contactmomenten per week en uiteraard zijn we bereikbaar als 
ze hulp nodig hebben. Iedereen begint als nieuweling en met ons 
hebben jullie de zekerheid van een extra steuntje in de rug.

Hoe kan ik contact opnemen met mijn kind?

De meeste ouders gebruiken e-mail, facebook, whatsapp en Skype 
om contact met hun kind te onderhouden. Houd er wel rekening 
mee dat het internet soms van mindere kwaliteit is dan in Neder-
land, maar doorgaans prima toereikend om goed contact te kunnen 
hebben.

Welke verzekeringen heeft mijn kind nodig?

Hij / zij heeft in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering en 
een ziektekostenverzekering nodig die ook een verblijf in Indonesië 
dekt. Wij adviseren om het pakket eventueel uit te breiden tegen 
diefstal, en om goed te kijken welke noodhulp er wel of niet onder 
valt. In onze brochure kunt u een aantal reisverzekeringen vinden 
die onder andere deze pakketten bevatten. Neem contact op met 
uw verzekeraar voor meer informatie en mogelijkheden.

Wij vragen je om je minimaal voor 4 maanden te verbinden, 
omdat wij vinden dat een kortere periode verspilling van jouw 
tijd is. Vaak heb je minimaal 1 of 2 weken nodig om aan het 
klimaat te wennen en ben je de eerste weken bezig om de 
cultuur te leren kennen en je plek op het werk en binnen de 
gemeenschap te vinden. Pas daarna kun je echt aan de slag gaan 
en een verschil gaan maken. 

Wij zouden het zonde vinden als je met een ontevreden gevoel 
terug gaat naar Nederland, zonder het gevoel te hebben bij te 
hebben gedragen aan iets. 

Het is een grote stap, je kind loslaten en naar de andere kant van de wereld 
zien vertrekken. Dit vraagt veel van jullie als ouders / verzorgers van jullie 
kind. Het vraagt betrokkenheid van jullie kant, maar ook het vermogen om 
los te kunnen laten. Wij respecteren de uitdaging die jullie als ouders moe-
ten aangaan, en willen jullie graag in dit proces betrekken. Wij begrijpen dat 
jullie mogelijk vragen hebben omtrent de educatieve meerwaarde, de vei-
ligheid van jullie kind en hoe zo’n overzeese ervaring nu precies in zijn werk 
gaat. Hieronder beschrijven wij een aantal vragen die regelmatig aan ons 
gesteld worden. Mochten jullie andere vragen hebben, neem dan gerust 
contact met ons op via: info@indonesian-experience.nl

ONZE MISSIE EN VISIE AAN OUDERS
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Wat als mijn kind ter plekke een probleem 
heeft?

Jullie zoon of dochter kan altijd 24 uur per dag contact met ons 
opnemen. Wij ondernemen dan samen met uw zoon / dochter 
de nodige acties om het probleem op te lossen. In geval van 
ziekte, een ongeval of iets soortgelijks zal iemand uit ons team 
uw kind bijstaan, en zorgen voor de hulp die op dat moment 
benodigd is.

Zal mijn zoon of dochter veilig zijn?

Veiligheid is vaak één van de grootste zorgen van ouders. Reizen 
naar andere landen is nu eenmaal niet geheel zonder risico’s. 
Daarom geven wij uw kind vooraf al veel informtie en blijven wij 
ter plekke in nauw contact staan. 

Onze stageplekken en woonverblijven zijn geselecteerd op onder 
andere veiligheid. Uw kind zal in een rustige omgeving verblijven 
en in nauw contact met ons staan. Daarnaast staat Indonesië 
bekend als een veilig land om naar af te reizen.

Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, een ongeluk zit in een klein 
hoekje, maar dit kan overal ter wereld (ook in Nederland) ge-
beuren. Mocht jullie kind een ongeluk krijgen, dan zijn wij direct 
bereikbaar en zijn wij zo snel mogelijk ter plaatse om hem of 
haar te ondersteunen. Hoewel Indonesië een ontwikkelingsland 
is, zijn er goede facaliteiten beschikbaar op het gebied van 
gezondheidszorg.

Krijg mijn zoon / dochter een salaris?

Nee, het is bij wet verboden in Indonesië om een salaris 
te krijgen voor een stage of voor vrijwilligerswerk. Hij 
of zij kan mogelijk wel in aanmerkingen komen voor 
subsidies of financiele ondersteuning. De onderwijsin-
stelling waar uw kind aan studeert kan u daarover verder 
informeren.

Kunnen  jullie ons helpen als wij op 
bezoek willen komen?

Wij ondersteunen en informeren u graag als u uw kind 
in Indonesië wilt komen bezoeken. Wij kunnen u helpen 
bij het boeken van een ticket, hotels, etcetera. Wij werken 
graag met u samen om ook uw verblijf onvergetelijk te 
maken. 

Wij willen u wel graag vragen er rekening mee te houden, 
dat wij hebben ervaren dat een bezoek binnen de eerste 
twee maanden van de stage, in veel gevallen zorgt voor 
een onderbroken inwerkperiode. Om die reden willen 
wij u vriendelijk verzoeken, een bezoek te plannen vanaf 
twee maanden na aanvang van de stage.

Studenten adviseren over hun buitenlandse stage is een grote verantwoor-
delijkheid. Wij nemen dit dan ook erg serieus. Wij snappen dat u over bepaal-
de informatie dient te beschikken voordat u een student naar het buitenland 
laat gaan. Wij werken graag met u samen om uw studenten zo veilig en goed 
mogelijk voorbereid hier naartoe te laten komen. Hieronder vind u een aan-
tal veelgestelde vragen. Mocht u verdere vragen hebben, neem dan gerust 
contact met ons op via info@indonesian-experience.nl en wij helpen u graag 
verder.

Welke eisen en voorwaarden stelt The Indonesian-Experience aan haar stageplekken?

Wij kijken bij elke stageplek naar hoe deze aansluit op de eisen die worden gesteld vanuit Nederland. In ons geval betekent dit dat we in 
ieder geval rekening houden met onderstaande;

• Aanwezigheid van een Engels sprekende mentor met in ieder geval een universitaire opleidingsachtergrond.
• Deze mentor voert minimaal 1x per week een begeleidingsgesprek met de student.
• De student krijgt de mogelijkheid om minimaal 24 tot 32 uur per week stage te lopen.
• The Indonesian Experience heeft in samenwerking met de desbetreffende mentor een werkprofiel op maat opgesteld voor de stageplek.
• Voor iedere stageplek hebben wij een profiel waarmee de student zich kan inlezen over de organisatie, doelgroep en werkzaamheden.
• De student krijgt genoeg ruimte om aan opdrachten en/of projecten voor zijn of haar studie te werken.
• De stageplek zal een stagecontract met de student en uw onderwijsinstelling tekenen, waarin het duidelijk is wie welke verantwoordeli-

jkheden en taken heeft.

Om een goede match te kunnen maken tussen student en stageplek, kijken wij naar de wensen en leerdoelen van de stagiaire, eerdere 
ervaringen met buitenlandse studenten bij de stageplek, de sfeer binnen het bedrijf, de locatie en het werkveld waarin de student werkzaam 
zal zijn. 

Om deze goede match zoveel mogelijk te garanderen, screenen wij al onze stageplekken vooraf grondig op bovenstaande punten. Voor onze 
meeste stageplekken geldt dat wij al meerdere jaren prettig en succesvol met elkaar samenwerken om stagiares van een prettige stageplek te 
voorzien.

AAN STAGECOÖRDINATOREN
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Ondersteunen jullie de studenten bij het
aanvragen van een visa?

Ja, wij ondersteunen studenten hierbij. Zowel hier ter plekke als 
vooraf in Nederland helpen wij de student bij het aanvragen en 
verlengen van de nodige visa en voorzien wij de daarvoor beno-
digde documenten.

Hoe bereiden jullie de studenten voor op 
een buitenlandse stage?

Wij zijn van mening dat goede voorlichting en gedegen voor
bereiding de beste start mogelijk maakt. Wij bereiden studenten 
op verschillende manieren voor, onder andere via een persoon-
lijke intake, een gratis taalcursus en informatieve handboeken. 
Daarnaast organiseren wij in de aanloop voorafgaand aan vertrek 
een aantal bijeenkomsten, waarin de stagiaires elkaar en ons al-
vast beter kunnen leren kennen, we gezamenlijk de taal oefenen 
en er aandacht is voor de cultuur van Indonesië.

Ter plekke verwelkomen wij de student op het vliegveld en zullen 
wij hem of haar de omgeving laten zien. 

Hoe ondersteunen jullie de student tijdens 
de stage?

Wij bezoeken stagiaires wekelijks op hun stageplek om te zien hoe 
de stage verloopt. Dit wordt besproken in een voortgangsgesprek 
tussen de stagiaire, de stageplek en ons. Daarnaast zijn wij be-
schikbaar om mits nodig, extra aanwezig te zijn op de stageplek 
wanneer de situatie daarom vraagt. Verdere ondersteuning vindt 
plaats in de vorm van wekelijkse intervisie bijeenkomsten en door 
ons georganiseerde taallessen. Deelname hieraan wordt door ons 
vereist, omdat wij uit ervaring weten hoeveel meerwaarde het 
heeft om de basis van de taal te beheersen. 

Ook nemen onze Indonesische medewerkers stagiaires geregeld 
mee het Indonesische leven in, door bijvoorbeeld samen een 
traditionele markt te bezoeken, en daarbij uitleg te geven over het 
leven in Indonesië. Uiteraard staan wij daarnaast altijd open voor 
een persoonlijk gesprek. Als voormalig stagiaires weten wij als 
geen ander hoe het is om stage te lopen in Indonesië.

Welk beleid hebben jullie omtrent 
veiligheid?

Wij zorgen er qua huisvesting voor dat stagiaires in een ‘goede 
buurt’ terechtkomen. Wij zorgen dat ze mobiel bereikbaar zijn, en 
op gepaste wijze aan het verkeer deelnemen. In noodgevallen zijn 
wij 24 uur per dag bereikbaar voor stagiaires. In geval van dokter- 
of ziekenhuisbezoek zal iemand van ons team de stagiaire bijstaan. 

Eenheid in Verscheidenheid
(Motto van Indonesie)

Met bijna 18,000 eilanden is Indonesië de grootste eilandenarchipel ter 
wereld. Ongeveer 250 miljoen mensen leven in Indonesië, wat Indonesië qua 
inwoneraantal het derde grootste land ter wereld maakt.

Reizen en verblijven in Indonesië is een avontuur. Het land 
kent een rijke geschiedenis, met de eerste koningen en sultans 
die prachtige monumenten gebouwd hebben, de Nederlan-
ders die het land kolonialiseerden, tot de vrijheidsstrijders 
van Suharto en de dictatoren van de New Order. 
Indonesië kent verschillende tijdsperiodes die het land en 
haar cultuur enorm beïnvloed hebben.

Een ander bijzonder aspect aan Indonesië is de grote 
verscheidenheid aan verschillende volkeren. Elk eiland kent 
zijn eigen volk, taal en cultuur. Zo praten de mensen op Java 
een heel andere taal dan de mensen op Lombok, hoewel het 
Bahasa Indonesia, de landelijke taal, steeds meer gemeengoed 
geworden is. Deze taal is gebaseerd op het “Bahasa Malaysia” 
en is slechts 50 jaar oud. 

Dit komt ook tot uiting in kunstvormen als dans, kleding, 
schilderijen, meubels en houtsnijwerken. Vaak kun je, bij 
een langer verblijf, zien waar iemand vandaan komt aan de 
patronen op iemands kleding en kun je aan een huis zien of 
iemand Hindoe of Islamitisch is. 

Over het algemeen leven de mensen in Indonesië vreedzaam 
met elkaar samen. Na de aanslagen op Bali, meer dan 10 jaar 
geleden, hebben de inwoners zich uitgesproken om het 
religieuze extremisme tegen te gaan. Respect voor elkaars 
religie is een belangrijke norm in Indonesië geworden.

Over Indonesië 



Tegenstellingen: arm en rijk

De tegenstelling tussen arm en rijk is erg zichtbaar in Indone-
sië, met name in Jakarta. Daar vind je luxe winkelcentra met 
sloppenwijken er tegenaan gebouwd. Deze tegenstelling kan erg 
confronterend zijn voor nieuwe reizigers. Juist omdat dit ver-
schil zo zichtbaar is, kan het je ook motiveren om een verschil 
te gaan maken en wat voor de mensen te gaan betekenen.

Ongeveer 50% van de bevolking moet het doen met minder dan 
2 euro per dag. Daarnaast is de rijkdom erg oneerlijk verdeeld 
in Indonesië. Bali en Java kennen beide relatief veel rijkdom, 
terwijl de rest van Indonesië is achtergebleven. Juist daarom 
denken wij dat jullie hulp op bijvoorbeeld Lombok zo hard 
nodig is.

Infrastructuur

Het reizen in Indonesië kan soms moeizaam gaan. Als vuistregel kun je aannemen 
dat hoe verder je van Java en Bali verwijderd bent, hoe moeilijker het wordt. 
Over het algemeen is de kwaliteit van de wegen in Indonesië redelijk tot goed, maar 
qua omvang en te behalen snelheid vaak beperkt. Er is openbaar vervoer, maar deze 
is vrij informeel ingericht en kent geen duidelijke structuur. 

Men reist in Indonesië meestal per motor of scooter. Als men geen geld heeft voor 
eigen vervoer, dan wordt er vaak gebruik gemaakt van kleine busjes, die bemo’s 
worden genoemd. Tussen de eilanden wordt meestal per boot of per vliegtuig 
gereisd. Tickets hiervoor kun je overal tegen relatief lage prijs kopen.

Indonesië heeft een degelijk telefoonnetwerk met goede bereikbaarheid, maar de 
kwaliteit van de verbinding is vaak iets minder goed als in Nederland. Internet voor je 
mobiel is spotgoedkoop, voor 7 euro heb je meer dan 5 GB aan internet.

Qua voorzieningen is het redelijk goed geregeld in Indonesië. Westere producten of 
diensten zijn goed beschikbaar. Zo zijn er op Lombok bijvoorbeeld meerdere zieken-
huizen en tandartsen die aan Westerse standaarden voldoen.

Als je bij ons in Indonesië stage komt lopen zul je in een typische Indonesische woonvorm gaan verblijven, 
namelijk in een Kos Kosan. Deze regelen wij voor je, aangezien het niet doorsnee is dat hier westerse mensen 
verblijven, en je deze zelf ook vrijwel niet vanuit Nederland kunt reserveren.

Een Kos Kosan is een klein wooncomplex waar doorgaans tussen de 4 en 12 personen of gezinnen wonen. Het 
prettige is dat je gewoon je eigen prive-kamer hebt, met een eigen badkamer en klein keukentje. 

Een ander voordeel hiervan is dat je niet tussen toeristen terecht komt, maar tussen de lokale bevolking. Geen 
dronken en luidruchtige toeristen, maar ook mensen die net als jou de volgende dag naar hun werk moeten. 

Je zult al snel opmerken dat je buren erg gastvrij zijn. Een ‘open huis’ is voor hen erg belangrijk. Mensen kunnen 
op elk moment van de dag langskomen en worden dan vriendelijk welkom geheten. Zelfs de armste mensen 
delen het kleine beetje dat zij hebben. 

Voor Indonesiërs is sociaal contact erg belangrijk. Indonesië kent geen sociale vangnetten zoals wij die hebben 
in Nederland. Als er iets gebeurt en je hebt hulp nodig, dan ben je op elkaar aangewezen. Daarom investeren In-
donesiërs veel in onderlinge sociale contacten. Het lijkt wel een beetje op het ‘noaberschap’ dat wij in het oosten 
van Nederland kennen.

Als nieuwe inwoner in de buurt zul je waarschijnlijk veel aandacht krijgen. Mensen zullen proberen een praatje 
met je aan te knopen. Zij zijn nieuwsgierig om uit te vinden wie die ‘Bule’ (blanke) is die in de buurt is komen 
wonen. Bereid je voor op veel vragen en uitnodigen om bij mensen op bezoek te komen. Op deze manier zul je al 
snel het echte Indonesië ontdekken.

Verblijf



Levenskosten in Indonesië

Om je een idee te geven van de uitgaven die je zult maken 
als je in Indonesië stage komt lopen staat hieronder een 
klein overzicht. Wij bieden een maandelijks pakket van huur, 
vervoer en begeleiding aan voor een bedrag dat tussen 275 
en 325 euro per maand ligt, afhankelijk van jouw voorkeuren 
en wensen op het gebied van huisvesting en veroer, en de 
wisselkoers tussen de Euro en de Indonesische Rupiah. 

Wij zien dat studenten gemiddeld ongeveer 600 euro per 
maand (als ze op één plek verblijven) uitgeven. Dit is goed-
koper dan studeren in Nederland en daarnaast doe je veel 
meer leuke activiteiten. Wie wil dat nou niet?

Eten en drinken
Simpele straatmaaltijd	 	 	 1 - 2       	Euro
Maaltijd in een warung/restaurant	 	 2 - 3   	 Euro
Maaltijd in een westers restaurant	 	 4 - 10 	 Euro
Een brood	 	 	 	 1 -2        	Euro
Frisdrank of biertje	 	 	 1- 2	 Euro

Reizen
Boottocht naar Gili Trawanang	 	 3	 Euro
Vliegticket Jakarta - Lombok	 	 50	 Euro
Kamer (Hostel)	 	 	 	 8 - 12	 Euro
Tweepersoonskamer (Hostel)	 	 10 - 20	 Euro
Luxe Tweepersoonskamer (Hotel 4*)	 25 - 45	 Euro

Mobiel & Internet
5 GB aan mobiel internet	 	 	 7	 Euro

Verblijf op Lombok
Maandelijkse huur + vervoer	 275	 	 Euro
Visumverlenging	 	 	 50	   	 Euro*
* Na je eerste 60 dagen moet je elke 30 dagen je visum verlengen

Activiteiten
Duiklessen (Padi Diploma)		 380	 	 Euro	
Middagje Surfen	 	 	 15	 	 Euro
Middagje snorkelen	 	  5	 	 Euro
Rinjani beklimmen (3 dagen)	 150	 	 Euro

Kopen
T-Shirt	 	 	 	 4	 	 Euro
DVD’tje	 	 	 	 1	 	 Euro
Leesboek	 	 	 3	 	 Euro

De cultuurverschillen tussen Europeanen en Indonesiërs zijn zo 
groot dat je er een heel boek aan zou kunnen wijden. Wij hebben 
een paar punten uitgekozen, die van direct en dagelijks belang zijn 
bij je verblijf in Indonesië.

Omgangsvormen

Indonesiërs zijn bijzonder vriendelijk en open. Waar je ook 
komt, je zult dikwijls door kinderen en zelfs volwassenen 
worden begroet met “Hello mister” (ook als je een vrouw 
bent). Wat belangrijk is: word nooit kwaad, blijf rustig en 
verlies je gevoel voor humor niet. Diplomatie is het tover-
woord in Indonesië  en het tonen van kwaadheid wordt door 
Indonesiërs opgevat als een teken van zwakte. Een glimlach 
is je grootste goed, ook in soms lastige of frustrerende situ-
aties. Strijk nooit iemand tegen de haren en bekritiseer nooit 
iemand in het bijzijn van anderen. Indonesiërs zijn bijzonder 
gevoelig voor gezichtsverlies. Slecht nieuws of ongenoegen 
kan het beste onder vier ogen worden overgebracht. 

Afspraken

Wij komen uit een uiterst jachtige cultuur waarin tijd geld is 
en afspraken punctueel dienen te worden nagekomen, omdat 
anders het schema van de rest van de dag in duigen valt. 

Indonesiërs hebben daar niet zo’n last van. Niet dat ze persé te 
laat komen, het kan ook zijn dat ze toch niets te doen hebben 
en een uur te vroeg komen, maar ze nemen het  doorgaans iets 
minder nauw met de tijd. Indonesiërs leven meer in het ‘hier 
en nu’, maken zich minder druk over de toekomst en hebben 
veel meer geduld. Een veel gehoorde uitspraak zegt genoeg; 
‘jam karet’, oftewel ‘rubberen tijd’!

CULTUUR VAN INDONESIË



Lichamelijk contact

Hoewel Indonesiërs afwijzend staan tegen openbare blijken van 
genegenheid tussen man en vrouw, aarzelen ze niet om een vol-
komen onbekende tijdens een gesprek aan te raken. Probeer hier 
niet al te overgevoelig voor te zijn, men bedoelt dit goed.

Handen en voeten

Indonesiërs gebruiken geen toiletpapier maar verschonen zich 
op het toilet met water, waarbij ze hun linkerhand gebruiken. Dit 
verklaart waarom je beter niet iets met de linkerhand aangeeft of 
aanneemt en waarom je niet met je linkerhand eet. Die is immers 
onrein. Het is niet meteen een ramp wanneer je je linkerhand ge-
bruikt bij bijvoorbeeld het geven van geld in een winkel of tijdens 
het eten, maar vooral oudere mensen zouden er een beetje 
vreemd van op kunnen kijken, en je misschien niet helemaal goed 
begrijpen.

Probeer het aanraken van hoofden te vermijden (ook dat van kin-
deren). Naar iemand wijzen wordt ook als onbeleefd beschouwd. 
Als je iemand wenkt, doe dat dan met een neerwaartse zwaai van 
de hele hand. Leg je voeten niet op tafel en doe je schoenen uit 
voordat je een woning, moskee en soms zelfs een museum bin-
nengaat. In zittende houding behoor je je voeten weg te stoppen. 
Sla niet de benen over elkaar terwijl de zool of punt van de voet 
naar een ander is gericht. 

Kleding

Indonesiërs kleden zich graag formeel voor bepaalde 
gebeurtenissen. Keurige kleding suggereert zorgeloze 
welvaart en het bezit van een goede baan met aanzien. 
Een korte broek is in huiselijke kring en aan het strand 
geen probleem. Maar in het openbaar wordt het 
dragen van shorts als niet netjes gezien. Daarnaast is 
Indonesië als moslim land wat conservatief en preuts 
qua kleding.  Houd hier rekening mee door je niet al te 
gewaagd te kleden.

Moskee- of tempelbezoek

Wanneer je een moskee of tempel bezoekt, let dan op 
aanwijzingen of je je schoenen uit hoort te trekken. Toon 
respect, kleed je netjes en gedraag je rustig. Loop niet voor 
biddende mensen langs, informeer of je mag fotograferen 
en als er een ceremonie plaatsvindt, zorg dan dat je die 
niet verstoort. Bij het bezoek aan een tempel moet je in 
de meeste gevallen een tempelsjerp om je middel dragen 
(vaak ter plaatse te huren). 

Wassen

Het Indonesische baden (mandiën) gaat meestal iets anders 
dan in Nederland. Vaak zul je de traditionele mandibak 
aantreffen. Het is niet de bedoeling dat je ín de grote bak 
water in de badkamer gaat zitten. Met een klein emmertje 
schep je water uit de bak en gooit je dat over je heen om je 
te wassen. 

In sommige gevallen zie je ook een grote waterbak naast een 
toilet staan. In dat geval is het de bedoeling het toilet door te 
spoelen met een paar scheppen water uit deze bak.

Nieuwsgierigheid

Indonesiërs zijn gastvrije mensen, het kost geen enkele 
moeite om met een vreemde aan de praat te raken. 
Het stellen van allerlei persoonlijke vragen over leeftijd, 
salaris, religie en andere privé-aangelegenheden is in Indo-
nesië de normaalste zaak van de wereld. Zeker in gebieden 
waar weinig buitenlanders komen, heb je kans op veel 
aandacht als je verschijnt. De mensen willen van alles van 
je weten, en zullen misschien zelfs aan je haar voelen om 
te kijken of het echt is. Andere Indonesiërs zullen naar je 
toe komen voor een praatje, gewoon even om hun Engels te 
oefenen.

Als vrouw op reis

Indonesië is een makkelijk land voor vrouwelijke reizigers. 
Dat wil niet zeggen dat je nooit zult lastig gevallen kunt 
worden, maar dat is meestal onschuldige plagerij, waar je het 
best resoluut maar met humor op kunt reageren. Regelmatig 
zul je de vraag moeten beantwoorden of je getrouwd bent en 
hoeveel kinderen je hebt. Je maakt je eigen leven wat gemak-
kelijker als je zegt dat je getrouwd bent. 

Onderhandelen

Onderhandelen is een algemeen verschijnsel in Indonesië. Je wordt 
verwacht te onderhandelen op de markt en in toeristenwinkels, 
in taxi’s zonder meter en fietstaxi’s (becak). In lokale bussen die 
vaste routes rijden hoef je niet te onderhandelen. De prijs voor 
het eten in restaurants staat meestal vast (harga pas). Vooral voor 
de aankoop van dure souvenirs zul je de tijd moeten nemen, een 
indicatie-openingsprijs is ongeveer een derde van wat de verkoper 
in eerste instantie vraagt. Onderhandelen is overigens een sociale 
bezigheid en geen zaak van leven of dood! Blijf goedgehumeurd. 
“Boleh tawar?” (“Mag ik afdingen?”).



Textielvormen

Kenners van textiel zullen beamen dat van alle landen ter wereld in Indonesië de grootste verscheidenheid aan traditionele textielvormen 
wordt aangetroffen. Elke van de etnische groepen in het land lijkt ooit een eigen traditie in het vervaardigen van stoffen te hebben gehad. 
De oostelijke eilanden kennen de Ikats, Sumatra de Songkets en op Java worden schitterende Batiks vervaardigd. Het Batik is niet weg te 
denken uit de hedendaagse Javaanse cultuur. Voor het maken van verfijnde Batik is uitzonderlijk veel geduld nodig. Er moet 
geschetst worden, delen van de lap moeten met was behandeld worden, de doeken moeten verfbaden hebben, gewassen en daarna 
gedroogd worden. Het verven en met was behandelen wordt net zo vaak herhaald als nodig is om het gewenste aantal kleuren te krijgen.

Bedelen

Je zult in grote steden mogelijk worden aangeklampt 
door bedelaars. Ze vragen om geld, zeep of sigaret-
ten, of soms om snoep. Soms noemen bedelaars een 
bedrag dat van je gevraagd wordt. Hoe moeilijk dit 
ook kan zijn, kun je dit het best weigeren. Door hen 
geld te geven los je hun problemen allerminst op. 
Eerder worden ze op deze manier afhankelijk van 
dit soort inkomsten. Het beste kun je geld geven aan 
een gerenommeerde charitatieve instelling. 

Dans en drama

Overal in Indonesië kom je in aanraking met 
dans, de kunst van het verhalen vertellen en 
theater in vele genres. Dansers, sjamanen, 
toneelspelers, wajangpoppenspelers, verhalen-
vertellers, dichters en gamelanmuzikanten ver-
vullen een belangrijke rol bij het vermaken, raad 
geven en onderwijzen van hun medeburgers in 
de tradities van hun gemeenschap. Vaak doet de 
hele gemeenschap mee. De begeleiding bestaat 
uit zang en muziek van bamboe klankbuizen 
(angklung), fluiten of een orkest. 

Het is fijn dat je interesse hebt om op avontuur te gaan en de 
wereld te gaan ontdekken! Een internationale stage is een 
uitstekende keuze om een fantastische tijd in het buitenland te 
hebben, en tegelijkertijd waardevolle werkervaring op te doen. 
Wij hebben hier een aantal tips voor je verzameld, zodat je een 
vliegende start kunt maken.

4. Hou de vluchten naar Azië in 
de gaten, er zijn een aantal sites 
die mooie aanbiedingen voor je 
bijhouden. Je kunt zo tweehonderd 
euro op een retourtje besparen als 
een goede aanbieding pakt.

1. Praat met andere studenten of 
docenten die het land al kennen. 
Zij kunnen jou waardevolle 
adviezen geven over waar naar-
toe te gaan, en wat wel en wat 
juist niet te doen. Natuurlijk zijn 
wij ook bereikbaar voor vragen.

2. Leer hoe het land in 
elkaar steekt. Dit boekwerk 
vormt al een uitstekende 
start voor Indonesië, maar 
er is nog veel meer te 
vinden. Google op internet 
of kijk eens naar onze boek-
enlijst op onze site.

3. Geef jezelf vooraf de 
tijd om even te settelen. 
Het is niet prettig om 2 
dagen nadat je arriveert 
meteen aan de slag te 
moeten. Plan vooraf een 
mooie reis (je bent nu 
toch al in Azië), of zorg 
dat je een periode hebt 
om te acclimatiseren.

TIPS & TRICKS



Tijdens het reizen

1. Houd een dagboekje bij met ervaringen die je op hebt 
gedaan. Zet hierin belangrijke tips die je hebt ontvan-
gen, tips, adressen, telefoonnummers. Je weet nooit 
wanneer deze van pas kunnen komen. En schrijf er 
natuurlijk je reiservaringen in, zodat je mooie herinner-
ingen voor later bewaart.

2. Hou een blog bij. Het is voor de thuisblijvers ook 
een heel avontuur om jou te laten gaan. Met een blog 
kunnen zij ook een beetje jouw avontuur met je mee-
beleven. Ook heel leuk om later je eigen avontuur mee 
te kunnen herbeleven!

3. Koop producten die makkelijk zijn voor het reizen. 
Het is niet handig om een grote fles shampoo mee te 
nemen als je maar beperkte ruimte hebt. Neem dus een 
klein flesje mee. Je kan hier altijd een nieuwe fles kopen. 
En neem kleding mee die tegen een stootje kan. Houd 
er ook rekening mee dat je naar een ontwikkelingsland 
gaat. Je garderobe hoeft dus zeker niet perse allemaal 
uit dure merkkleding te bestaan.

4. Neem een klein rugzakje mee. Als je een keer een dag 
op pad gaat hoef je niet meteen je grote rugzak mee te 
slepen.

5. Leer  hoe je je tas moet inpakken. Wij hebben hier 
een mooi blog-artikel over. 

Tijdens je stageperiode

1. Leer mensen in de omgeving van je verblijf kennen. Vaak kunnen zij je 
helpen met kleine dingetjes en je op de hoogte houden van nieuwtjes in 
de omgeving. Daarnaast is het een mooie manier om het echte Indonesië
te leren kennen.

2. Balanceer je tijd tussen mensen van thuis en mensen hier. Vaak kun je 
jezelf helemaal verliezen in Indonesië, of vind je het allemaal erg span-
nend en blijf je liever toch met je landgenoten omgaan. Het mooiste voor 
jezelf is als je hierin een goede balans kunt vinden.

3. Als je stage bijna is afgelopen, begin je dan voor te bereiden op de afsluiting. Misschien kun je een 
mooie presentatie houden of een bedankje te schrijven. De mensen hier hebben erg veel moeite voor je 
gedaan om ervoor te zorgen dat je hier stage kon lopen. Laat je waardering zien en maak vrienden voor 
het leven.

4. Vraag klasgenoten en familieleden om mogelijkheden thuis op het gebied van bij- baantjes, kamers, 
stages en studie in de gaten te houden. Zo heb je weer iets als je weer thuis komt.

5. Hou bij welke ervaringen en projecten je hebt gedaan. Een buitenlandse stage is een mooie ervaring 
voor je CV. Zorg dat je wat verhalen voor toekomstige job interviews bij de hand hebt.

BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN VOOR GEHEEL INDONESIE

Nederlandse Ambassade
Adres:   Jln. HR Rasuna Said 
                Kav. S-3 12950
Tel:   +62 21 524 8200
Noodgevallen:  +62815 1310 1741

Nederlandse Consulaat Bali
Adres:    Jln. Raya Kuta 127
Tel:   +62 361 754 897

ANWB Alarmcentrale 
Tel:  +31 70 314 14 14

Bluebird (taxicentrale) 
Tel (Jakarta):  0217 917 1234
Tel (Bali):  0361 701 111
Tel (Lombok):  0370 627 000 

Express (taxicentrale) 
Tel (Jakarta):  021 500 122
Tel (Bali):  021 500 122
Tel (Lombok):  0370 644 444 

Noodnummers Indonesië 
Tel Politie: 110
Tel Brandweer: 113
Tel Ambulance: 118 / 119
Tel Tourisme Politie Jakarta:
(021) 526 4073
Tel Tourisme Politie Bali: 
(0361) 754 599

The Indonesian Experience
Adres:  Jalan Pinang, Batu Layar, 
 Kabupaten Lombok Barat,  
 Nusa Tenggara Barat 83355,  
 Indonesia
Tel:  +628 7889 572 875

http://indonesian-experience.nl/packing-like-pro/


Lombok is een eiland in Indonesië van ongeveer 4725 vierkante 
kilometer en telt ongeveer 2,4 miljoen inwoners. Het ligt dichtbij 
Java en Bali, beide goed bereikbaar per boot of vliegtuig. Het 
prettige aan Lombok is dat het niet zo verwesterd is door het 
massatoerisme zoals Bali, en dat het iets minder drukbevolkt is 
als Java, wat het dichtstbevolkte eiland ter wereld is. 

Lombok biedt een prettige combinatie van Westerse faciliteit-
en en het nog traditionele Indonesië. Lombok heeft heel veel 
te bieden voor iedereen. Prachtige zandstranden, een grote 
vulkaan, onbewoonde kleine schiereilandjes, vele rijstvelden en 
koffieplantages, heerlijk eten en een vriendelijke bevolking.

Houd je van cultuur, overweeg dan eens om de vele tempels 
en de nog aanwezige traditionele Sasak dorpjes, waar men nog 
zonder water en elektriciteit leeft, te bezoeken. Vaak kun je 
bij de kleine traditionele dorpjes mooie souveniers voor thuis 
kopen, zoals sarungs en houtsnijwerken.

Ook kun je in Mataram nog invloeden van het oude Nederland 
herkennen. Zo is er een graf van een heuse Nederlandse gener-
aal te vinden. Daarnaast is er in Mataram een groot museum 
te vinden waar men de Sasak cultuur toont. 

Maar het mooiste is toch om het binnenland in te trekken. Er 
zijn zelfs plekken op Lombok, waar men amper eerder blanke 
mensen heeft gezien. Autentieker dan dit kun je het niet 
krijgen. Ook voor de sportieve mensen is Lombok een 
prachtig eiland. Zo kun je er surfen en de vulkaan van bijna 
4,000 meter hoog beklimmen. Er zijn prachtige jungles om te 
kamperen en in de steden kun je een partijtje futsall doen.

Daarnaast ligt Lombok prettig centraal gelegen in Indonesië, 
waardoor je de mogelijkheid hebt om andere eilanden ge-
makkelijk te bezoeken. Kijk niet alleen naar het westen (zoals 
Java en Bali) maar ook iets verder gelegen oostelijke eilanden 
als Sumbawa, Flores en Komodo zijn vanuit Lombok goed te 
bereizen.

Lombok heeft ook leuke uitgaansmogelijkheden. Met name in Senggigi zijn restaurantjes, bars en nachtclubs 
te vinden, en helemaal bekend is Gili Trawangan, onderdeel van de bekende Gili eilanden en ook wel ‘Ibiza van 
Indonesië’ genoemd, een eilandje puur ingericht om te genieten van de oceaan en te feesten!

Daarnaast biedt Lombok alles wat je van een tropisch eiland mag verwachten; Een prachtige kustlijn met kilo-
meters palmstrand, oerwoud waarin je mooie tochten kunt maken, verbluffende koralen waar je kunt snorkelen 
of duiken, en een constante temperatuur van rond de 30 graden! Een tropisch paradijs waar je best wel even 
wilt zijn. Wie wil er nou niet op zo’n eiland stage lopen?

LOMBOK



Mataram is de hoofdstad van Lombok. Het is steeds meer met de omliggende 
steden Ampenan, Cakranegara en Sweta samengesmolten, en de exacte stads-
grenzen zijn momenteel niet eens helemaal duidelijk.

Mataram is groot, druk en chaotisch. Er zijn een aantal 
hoofdwegen die overal doorheen priemen, met daarom-
heen een netwerk van kleinere straatje en wijkjes. Dit 
maakt Mataram erg veelzijdig, vanuit het drukke cen-
trum rijd je binnen een minuut rustige wijkjes in, ieder 
met een eigen karakter en gezicht.

In Mataram zijn de meeste overheidsgebouwen, bedrijven en winkels 
gevestigd. Dit zorgt ervoor dat het in Mataram altijd levendig is. Onze 
meeste stageplekken en woonplekken bevinden zich ook in Mataram.

Verder heeft Mataram een groot, Westers ogend winkelcentrum, die de 
Mataram Mall heet. Dit is een groot centrum met drie verdiepingen, 
met daarin winkels, een grote supermarkt, restaurants, een kap-per en 
zelfs een zaalvoetbalhal. De Mall is een plek waar veel mensen komen 
om te winkelen, maar ook om met elkaar uit eten te gaan of gewoon 
lekker rond te wandelen. Leuk om eens een dagje te winkelen.

Uitgaan doet men in Mataram bij de vele restaurantjes en kof-
fiezaakjes. Alcohol wordt er niet veel geschonken in Mataram, 
maar het is altijd leuk om samen een kop koffie te drinken bij 
prachtig sterrenlicht.

Ook is er in de omgeving genoeg te doen. Zo is er ten noor-
den van Mataram het dorpje Gunung Sari, waar massaal 
bamboemeubels en houtsnijwerk worden gemaakt. Altijd leuk 
om eens een kijkje te nemen. En als je doorrijdt kom je uit bij 
Monkey Hill, waar je wilde apen kunt voeren.

Ten zuiden en ten oosten van Mataram zijn er een ook aantal 
mooie locaties. Zo is er een prachtig waterpaleis ten oosten 
dat Narmada heet. Een heerlijke plek om even helemaal tot 
rust te komen. En op de helling van de Gunung Pensong ligt 
een prachtige witte tempel, waar ook veel wilde apen leven.

Net voor de kust van Lombok liggen drie prachtige eilanden. Gili Trawan-
ang, Gili Meno en Gili Air. Met hun prachtige witte stranden vol palmbom-
en en gelegen in de sprankelende oceaan trekken deze eilanden elk jaar 
duizenden toeristen.

Het woord Gili betekent “klein eiland”. De Gili’s 
zijn de populairste eilanden van Lombok en wordt 
continue als één van de beste reislocaties van Zui-
doost Azië beoordeeld. En hoewel de Gili’s vroeger 
voornamelijk populair waren onder backpackers, zie 
je dat er nu ook gezinnen, pas-getrouwden en soms 
zelfs popsterren op de eilanden verblijven.

De Gili’s zijn kleine eilanden, waardoor alles op 
loopafstand aanwezig is. Gemotoriseerd verkeer is 
dan ook niet aanwezig op deze eilanden, wat bij-
draagt aan het gevoel van rust. Je hoort hier enkel 
andere mensen, hippe muziek uit de vele strand-
tentjes en op de achtergrond de zee.

Er is voldoende keuze uit accommodaties, restaurants en uitgaansgele-
genheden op de eilanden. Gili Trawanang, het grootste eiland, biedt 
hierin de meeste keuze aan. En hoewel niemand naar de Gili’s gaat om 
te winkelen, zijn wel alle belangrijke producten (zoals zonnebrand, 
toiletartikelen en kleding) te verkrijgen.

Gedurende de dag zijn er vele activiteiten op de Gili’s te ondernemen, 
waaronder: paardrijden langs het strand, rond het eiland fietsen, 
wandelen over de boulevard of het schildpadden rehabilitatiectrum 
bezoeken.Voor de mensen die het wat rustiger aan willen doen zijn er 
meerdere spa’s, mogelijkheden tot yoga of massage of gewoon lekker 
hangen aan het strand in één van de vele strandtentjes. 

Maar de Gili’s zijn natuurlijk het meest bekend om de wateractivi-
teiten en die zijn er volop te vinden; je kan er leren duiken, er zijn 
mogelijkheden tot surfen en aan het strand van de Gili’s is het prachtig 
zwemmen en snorkelen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot kajakken 
en kun je de onderwaterwereld zien vanaf een boot met een glazen 
bodem.

DE GILI EILANDENMATARAM



Degene die gaan duiken en een beetje 
geluk hebben kunnen schildpadden 
of kleine haaien zien. Neem vooral 
je onderwater camera mee, want de 
kleurrijke onderwaterwereld is zeer 
de moeite waard om aan de mensen 
thuis te tonen.

’s Avonds veranderen de Gili’s. Dan wordt het duidelijk dat elk eiland haar 
eigen karakter heeft. Zo heeft Gili Trawanang, liefkozend ook wel Gili T 
genoemd, vette feestjes. 
De full-moon parties op dit eiland zijn legendarisch en zijn vergelijkbaar 
met die in Thailand. Gili Air is wat rustiger en is vooral geschikt om met 
een drankje of kokosnoot te genieten van de ondergaande zon. 

Gili Meno is het meest rustig. De locals noemen meno ook wel ‘Honey-
moon Island’. En hoe romantisch is het, om samen met je vriend(in) op 
een rustig, prachtig tropisch eiland te verblijven?

Mocht je na een werkweek even lekker willen ontspannen, dan biedt Lom-
bok dit meer dan voldoende aan in de vorm van de Gili’s.

Senggigi is het belangrijkste toerismepunt van Lombok. Niet zo groot als de 
drukke stranden van Kuta of Denpassar vormt het een belangrijk alternatief 
voor de mensen die niet van de drukte van Bali houden. De locatie van 
Senggigi zorgt dat het een uitstekende basis is om het eiland te gaan 
verkennen.

Zo is de hoofdstad, Mataram, slechts 20 minuten rijden 
van Senggigi en ben je binnen een uur op het vliegveld 
of op de gili’s. Andere opties die dichtbij gelegen zijn zijn 
prachtige watervallen, heuvels en valleien met wilde apen 
en oude tempels. 

Maar ook Senggigi zelf is de moeite waard. Het is een 
prachtig, ‘laid-back’ plaatsje waar overdag de mensen rond 
het strand hangen of een drankje doen op de terrasjes. 

 Het strand is gelegen in een prachtige baai en heeft een 
klein boulevardje waar je langs kan slenteren. Daarnaast 
heeft Senggigi een verscheidenheid aan winkeltjes en 
restaurantjes. Zo kun je er prachtige kunstwerken op de 
‘art-market’ kopen, of versgebakken westers brood (een 
zeldzaamheid in Indonesië). Of je boek inruilen voor een 
nieuw exemplaar terwijl je een nieuw shirt koopt in één van 
de vele backpack-zaakjes.

Rond 5 uur komt Senggigi echt tot leven. Mensen komen 
terug van het strand of hun werk en gaan eerst een hapje 
eten in één van de vele restaurantjes of warungs. Hier is 
van alles te krijgen, van Amerikaanse burgers tot tot een 
Thais buffet. Je kan een drankje doen in één van de live-bars, 
of de nacht doorhalen in één van de nachtclubs.

SENGGIGI



Als je in de omgeving van Sengiggi stage loopt, zul je 
de bijzondere mix van de Balinese en Sasak cultuur 
zien. Naast de lokale moskee staat er een prachtige 
Hindoe-tempel en je zal Moslims gezamelijk met 
Hindoenezen een offer zien brengen aan de goden 
van het eiland.

De mensen rond Sengiggi zijn erg open en vriendelijk. 
Je wordt vrij gelaten om te doen wat je wilt, zolang je 
maar de lokaal cultuur en gebruiken respecteert. Wees 
niet verbaast als je een uitnodiging krijgt om bij een 
bruiloft aanwezig te zijn of een lokaal buurtfeest mee te 
maken. De mensen rond Sengiggi betrekken je graag in 
hun leven.

Sinds het vliegveld in 2011 op Lombok is geopend zijn een groot 
aantal wegen sterk verbeterd, waardoor Kuta opeens een stuk beter 
bereikbaar is geworden. En alleen de rit erheen is al erg de moeite 
waard. Een kronkelige tocht door een primitiever gedeelte van Lom-
bok, tussen de vele rijstvelden en tabakplantages, waar men nog op 
traditionele wijze de akkers ploegt, namelijk met waterbuffels.

Kuta is een klein tot middelgroot dorpje aan de zuidkust van Lombok, 
ongeveer een uurtje rijden vanaf Senggigi en 45 minuten vanaf het 
vliegveld.

KUTA



Door de kliffen en bergen die tot aan de kust lopen, 
heeft Kuta een prachtige kustlijn met stranden die 
tot de fraaiste van heel Indonesië behoren. Hagelwitte 
stranden en een kraakheldere zee die op menig post-
er en in vele reisbrochures staan weergegeven.

Daarnaast behoort Kuta ook nog eens een tot de 
beste plekken ter wereld om te surfen. Vanwege het 
rif en de branding kan hier eigenlijk non-stop goed 
gesurft worden. Dit maakt, dat veel surftoeristen 
Kuta bezoeken, waardoor er altijd een relaxte sfeer 
hangt.

In Kuta zelf zijn er veel mogelijkheden om lekker tot 
rust te komen. Er zijn allemaal kleine surf-shops, 
cafétjes en hostels voor backpackers. En mocht je niet 
een dagje willen surfen, dan kun je altijd de prach-
tige omgeving verkennen of een dagje op het strand 
liggen.

Hoewel het toerisme enigszins aan het toenemen is in Kuta sinds het 
steeds meer ontdekt begint te worden, is het van nature een vissersdorpje 
zoals vele andere op Lombok. Dit maakt Kuta niet enkel toeristisch, maar 
ook lekker authentiek. Als je de kust verlaat en een stukje het dorpje in-
loopt, kom je al snel de lokale bewoners tegen die zich niet met toerisme 
bezig houden, maar rustig hun eigen leven leiden. Een leven waar ze je 
graag tijdelijke deelgenoot van uitmaken, want ook hier zijn de mensen 
uiterst vriendelijk, dus kijk niet raar op als je zomaar voor een kopje koffie 
wordt uitgenodigd.

Wij helpen jou graag met het regelen van een mooie stageplek. Om dit te 
regelen maken wij gebruik van een stappenplan, zodat het duidelijk is wat 
jij van ons mag verwachten en wat jij zelf nog dient te regelen. 

Voor ons is het belangrijk dat jij een goed gevoel hebt tijdens 
het gehele proces. Wij zijn dan ook altijd bereikbaar voor 
vragen en ondersteuning, zowel tijdens de voorbereiding als 
tijdens je verblijf. Wij gaan ervoor zorgen dat het een onver-
getelijke periode voor je wordt!

Wanneer je op onze site een stageplek vindt die jou aanspreekt, of 
wilt dat wij een plek voor je gaan zoeken, kun je je aanmelden via 
e-mail of via ons aanmeldformulier op onze website. Naar aanlei-
ding hiervan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op. Ook 
krijg je een formulier toe gemaild met een aantal vragen, zodat wij 
een beter beeld van jou krijgen. Wij vinden het belangrijk om te 
weten wie je bent, welke opleiding je volgt, wat je kwaliteiten zijn, 
wat je motivatie is, waarom je op stage gaat en wat jou gelukkig 
maakt, zodat wij de perfecte plek voor je kunnen regelen. Naar 
aanleiding van het formulier dat jij ingevuld hebt, gaan wij verder 
met jou in gesprek.

Tijdens een eerste gesprek willen 
wij je graag verder leren kennen en 
verdere informatie geven over wie wij 
zijn, wat ons pakket precies inhoudt 
en wat jij van ons kunt verwacht-
en, en wat wij van jou verwachten. 
Uiteraard geven we je ook graag de 
kans om ons vragen te stellen die je 
mogelijk hebt.

Als we een match hebben kunnen 
maken, ondertekenen we gezamenlijk 
een overeenkomst en kunnen we 
starten met het proces rondom het 
aanvragen van de benodigde visa. 
Als alle papieren geregeld zijn en de 
stage definitief is, sturen we je de 
factuur toe voor onze bemiddeling. 
Je betaalt bij ons dus niet voordat er 
een plek voor je geregeld is!

AANMELDPROCEDURE

Wij snappen dat een stage naar het 
buitenland een grote stap is. Daarom 
vinden wij dat er een goed gevoel aan 
beide kanten moet zijn. 

Na dit kennismakingsgesprek gaan 
wij op zoek naar een stageplaats voor 
jou. Hier gaat doorgaans ongeveer 
een paar weken overheen.



Stage lopen bij “the Indonesian Experience” is een geweldige ervaring. 
Wij willen je alvast een beetje een idee geven van wat je kunt verwachten 
als je bij ons stage gaat lopen.

Wij raden je altijd aan om in ieder geval al een paar 
dagen tot een week voor je stage begint te arriveren 
op het eiland. Zo kunnen wij je een beetje wegwijs 
maken op het eiland en heb jij de mogelijkheid om 
nog even tot rust te komen na je lange reis. Op die 
manier kun je je goed voorbereiden voor je eerste dag 
bij de stageorganisatie.

Wij gaan altijd met je mee op je eerste stage-dag. 
Samen gaan we je nieuwe werkplek bezoeken en 
maken we kennis met jouw nieuwe collega’s. We krij-
gen een rondleiding en jouw begeleider zal zich aan je 
voorstellen. Zo leer je de stageorganisatie meteen een 
beetje kennen.

De eerste weken is een periode van vooral observeren. 
Aan de hand van een observatieschema kun je zo waar-
devolle informatie voor je verdere stage verzamelen. 
Daarnaast leer je meteen hoe de organisatie te werk gaat, 
en wat de lokale normen en waarden zijn. De bedoeling 
is dat je na een paar weken zelf een aantal taken op je 
gaat nemen, uiteraard in overleg en samenwerking met 
je collega’s en ons. Aan de hand van een plan van aanpak 
dat je daarna gaat opstellen, is het voor iedereen duideli-
jk wat er van jou verwacht gaat worden tijdens je stage.

Naast je werkzaamheden heb je een uniek project. Dit 
project bedenken wij samen met jou en de stageorgani-
satie. Dit kan bijvoorbeeld een advies of een presentatie 
zijn, maar kan ook een onderzoek naar een bepaald 
onderwerp zijn.

Tijdens de stage gaan jij, je begeleider op de stageplek 
en wij regelmatig met elkaar in gesprek om te kijken 
hoe het gaat. Je voortgang wordt hierbij besproken en 
uiteraard kun je je begeleider of ons om advies vragen 
en samen ideeën uitwisselen. Daarnaast is er tijdens je 
stage elke week een intervisie bijeenkomst met andere 
stagiaires en een taalles Indonesisch.

Advies op maat
	
Wanneer je je bij ons aanmeldt willen wij je graag een 
mooie leerervaring aanbieden. Elke student komt hierheen 
met zijn eigen verwachtingen, vaardigheden en vragen. 

Tijdens de intake gaan wij in gesprek met jou, om te 
kijken wie je bent en wat jij leuk vindt. Aan de hand daar-
van zoeken wij een geschikte stageplek voor jou.

Visum

Het regelen van een visum is een ingewikkelde zaak. Ons 
personeel heeft ervaring met het papierwerk dat hierbij hoort. 
Wij regelen het graag voor jou, zodat je alleen nog maar naar 
de ambassade hoeft te gaan om je visum aan te vragen.

Huisvesting

Bij ons zul je gaan verblijven in een Kos. Dit is een klein 
wooncomplex waar tussen de 6 en 12 mensen wonen. Het 
voordeel hiervan is dat je rustig tussen de lokale mensen 
woont, en niet tussen feestvierende toeristen, die er geen 
rekening mee houden dat jij in de ochtend vroeg moet 
opstaan om naar je stage te gaan. 

Vervoer 

Er zijn veel verschillende manieren om je te vervoeren in 
Indonesië. Je kunt een fiets of een electrische scooter huren, 
met openbaar vervoer gaan of per (erg goedkope) taxi. Mocht 
je eens wat verder weg willen, ook vliegtickets of tickets voor 
de boot zijn hier erg goedkoop. Wij helpen je graag bij het 
vinden van de beste deal.

Intervisie

Stage in het buitenland is een pittige uitdaging, die veel 
van je zal gaan vragen. Wij geloven dat jullie veel van 
elkaars ervaringen kunnen leren. Daarom organiseren 
wij wekelijkse intervisie bijeenkomsten. Begeleiding	

Wij begeleiden je voorafgaand en tijdens je stage, zowel op de 
stageplek als daar buiten. We bezoeken je regelmatig bij de 
stage organisatie en blijven in nauw contact met je gedurende 
je stage. Daarnaast helpen wij jouw stage organisatie bij het 
opstellen van jouw beoordeling, zodat jij je studiepunten krijgt.

WAT DOEN WIJ VOOR JOUWAT KUN JE VERWACHTEN TIJDENS JE STAGE



24/7 bereikbaar
	 	
Mocht je tegen problemen aanlopen tij-
dens je stage of daarbuiten, dan helpen 
wij je graag. 

Ons personeel staat altijd voor jou klaar.
Wij hebben een noodnummer waarop je 
ons 24 uur per dag kunt bereiken.

Ophaalservice

Het is wel zo fijn als er iemand op je 
staat te wachten als je aankomt op 
Lombok. Wij halen je op en brengen 
je naar je nieuwe huis en zorgen 
ervoor dat alles voor de eerste dag 
en nacht op Lombok geregeld is.

Rondleiding	

We geven je een rondleiding door 
je buurt. Het is wel zo fijn dat je 
na een dag stage weet waar de su-
permarkt is, of waar je ‘s ochtends 
je schone kleding bij de wasserette 
kunt ophalen.

Kennismaking
	
Wij gaan de eerste stagedag met je 
mee om ervoor te zorgen dat je een 
goede start kunt maken. Wij zullen 
je voorstellen aan je stagebegeleider, 
het team en je krijgt een rondleiding 
door het gebouw.

Simkaartje	

Wij regelen een lokale simkaart 
voor je zodat je direct bij aan-
komst kunt bellen en sms-en. 
Daarnaast is het mogelijk om 
hierop internet te activeren, zodat 
je iedereen op de hoogte kunt 
houden van je avonturen. Neem 
hiervoor wel een SIM-lock vrije 
telefoon mee. Mocht je deze niet 
hebben en hier een telefoon willen 
kopen, dan kunnen wij je hierbij 

Agenda

Wij weten wanneer er gave evene-
menten op Lombok plaatsvinden. 
Wij houden je hiervan op de hoogte!

Daarnaast hebben wij op onze site 
een interactieve map van Indonesie 
en Lombok, waarop veel hotspots 
door ons en voormalig stagiaires op 
zijn aangevinkt. 

Waarschijnlijk heb je veel vragen over je aankomende verblijf op 
Lombok. Hieronder een lijst van vragen die regelmatig aan ons 
gesteld worden;

Nee, in Indonesië is het verboden om een vergoeding 
te krijgen, omdat je dan, wettelijk gezien, betaald 
werkt. Jouw visum is alleen bedoeld om sociaal-cul-
turele ervaring op te doen en je mag hier beslist niet 
betaald mee werken. Je stage valt dan ook onder 
een leerervaring en is geen formele baan. Sommige 
stageplekken bieden je wel een gratis lunch aan op 
het werk.

Wanneer  is de beste tijd om Lombok te 
bezoeken?

Beide seizoenen hebben voor- en nadelen. In het droogteseizoen is 
het vaak drukker in de toeristengebieden en kan het overdag erg 
warm worden. In het natte seizoen is het vaak wat koeler, koelt het 
’s avonds af door de regen en is het wat rustiger in de toeristenge-
bieden. Je moet wel rekening houden met soms tijdelijk stevige 
buien tijdens het reizen.

Werkt  mijn elektrische apparatuur 
op Lombok?

Over het algemeen hebben ze op Lombok, net als in 
Nederland, 220 volt. Het kan voorkomen dat als je naar 
afgelegen plaatsjes gaat ze soms nog 127 volt heb-
ben, maar ook daarmee werken de meeste apparaten 
tegenwoordig prima. Over het algemeen zal het geen 
probleem zijn.

Kan ik geld opnemen op Lombok?

Ja, in de meeste plaatsen van Lombok zijn er ATM’s die zowel Visa 
als Mastercard accepteren. Kijk even voordat je pint of je bankpas 
met Visa of Mastercard werkt. Voor het opnemen van geld betaal 
je vaak één of twee euro aan ‘internationale fees’, net als dat ge-
beurt als je op vakantie buiten Europa bent.

Is Lombok een veilig eiland?

Lombok is over het algemeen een erg veilig eiland. 
Maar net als andere gebieden in Azië raden we je sterk 
aan om niet teveel te ‘flashen’ met spullen of geld dat je 
bij je hebt en je daarnaast aan de wet te houden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zal ik een stagevergoeding krijgen?



Welke vaccinaties worden 
aangeraden voor Lombok?

Normaal worden Hepatitis A en B en 
DTP aangeraden. Soms wordt Rabiës ook 
aangeraden, zeker als je met dieren gaat 
werken. Alhoewel Malaria bijna niet meer 
voorkomt op Lombok raden artsen dit 
toch aan om mee te nemen. Wij raden je 
aan om altijd naar een kliniek te gaan om 
de meest up-to-date informatie te krijgen.

Wat kan ik mijn vrije tijd doen?

Lombok is een geweldig eiland, waar je nog het echte Indonesië kan meemaken. Wij raden 
je aan om het eiland te gaan verkennen. Zo is er een hoge vulkaan die je kan gaan beklim-
men, heeft zuid-Lombok de beste surfplekken van geheel Indonesië en kun je rond de Gili’s 
prachtig snorkelen. Ook kun je hier voor een relatief klein bedrag je duikbrevet halen. Er zijn 
culturele reizen in de omgeving te doen, prachtige watervallen te zien en eeuwenoude bossen 
om in te kamperen. Maak een ritje door de prachtige rijstvelden of geniet van de ondergaan-
de zon aan de vele prachtige stranden met ontelbare palmbomen. Mocht je een weekendje 
Westers willen, dan kun je gaan eten en stappen in Sengiggi of Gili T. Daarnaast is sinds kort 
de eerste bioscoop in Mataram geopend. Er is altijd wel iets te zien of te doen op Lombok.

Mag ik auto rijden op Lom-
bok?

In Indonesië gelden dezelfde regels als in 
Nederland. Om auto te rijden heb je een 
Nederlands autorijbewijs nodig en om 
motor te rijden heb je een motorrijbewijs 
nodig.  

Kan ik me aanmelden voor een stage of vrijwilligerswerk als ik 
geen Indonesisch spreek?

Zeker, ook als je geen Indonesisch spreekt is het mogelijk om je aan te melden voor een stage. 
Van ons krijg je vooraf een gratis taalcursus op papier aangeboden, om thuis vooraf alvast 
te beginnen. Ter plekke wordt dit aangevuld met extra taallessen. Uit ervaring weten wij 
hoeveel meerwaarde het heeft wanneer je de basis van de taal beheerst. Om die reden is de 
taalcursus niet optioneel maar een vereiste binnen ons pakket. Gelukkig is het geen moeilijke 
taal om te leren. Onze stageplekken hebben wel allemaal personeel dat (gedeeltelijk) Engels 
spreekt, en sowieso zal de directe begeleiding op je stageplek goed Engels kunnen. Dit neemt 
niet weg dat heel veel mensen met wie je in contact zult komen, waaronder veel van je client-
en, geen Engels kunnen. Onderschat dus niet  de waarde van het leren van de taal, in onze 
ogen is dit het meest belangrijke onderdeel van je voorbereiding. 

Wij hebben een alvast een handige inpaklijst voor je gemaakt. Het is 
een lijst met de belangrijkste spulletjes om mee te hebben, dus kijk er 
goed naar en bedenk of het alles heeft wat je nodig zult hebben. Kijk 
op onze site voor nog meer inpaktips.

Medisch

Medicatie in orginele verpakking
Dokterverklaring voor medicatie

Mini EHBO-setje
Diareeremmer / ORS / Neusdruppers / etc.

Belangrijke documenten

Paspoort
Rijbewijs

Kopie van paspoort (op een andere plek 
 bewaren dan je paspoort)

Vliegticket en betalingsbewijs + kopie
Uitnodigingsbrief sponser + kopie
Informatie van je eerste verblijf

Telefoonnummer van eerste verblijf
Verzekeringsdocumenten

Overig

Laptop + oplaadkabel
Telefoon + oplaadkabel
Extra reserve pinpas

Camera + oplaadkabel
Oordopjes

Eén setje kleding
Tandenborstel, zeepje en kam

Een pen en wat papier
Een goed boek of een E-reader

INPAKLIJST EN CHECKLIST

Portemonee

Contant geld
Pinpas + credit card

Kaartje met belangrijke nummers

In je Handbagage

http://indonesian-experience.nl/packing-like-pro/


Kleding

enkelsokken
wandelsokken

ondergoed
3 of 4 lange broeken
3 of 4 korte broeken

3 of 4 t-shirt’s
2 of 3 formele shirts 

warm vest of trui
jas 

regenjas en regenbroek
muts (als je de Rinjani wilt be-

klimmen)
zwemkleding

handdoek en badlaken
slippers of sandalen

een reservepaar schoenen 

Toilettas

schaartje
deodorant

zeep + shampoo
scheermesjes + scheerschuim

zonnebrand
DEET (anti-muggen)

persoonlijke producten

Overig

internetbankieren reader
contactlenzen + vloeistof

zonnebril
petje

zaklamp
boeken of E-reader
The Lonely Planet

woordenboekje / taalgidsje
slotjes

klein (rug) tasje
souveniertjes om uit te delen

rol WC-papier
waterdichte zakjes

Checklist

- Is alles geregeld voor mijn vorige kamer / woning?
- Heb ik alle verzekeringen?
- Zijn al mijn passen geactiveerd?
- Heb ik alle vaccinaties?
- Is mijn visum gereed?
- Wordt mijn post doorgestuurd / verzameld?
- Abbonementen (tijdelijk) stopgezet?
- Juiste instanties op de hoogte gebracht?

Vervoer	 Transportasi

Vliegtuig		 Pesawat
Auto	 	 Mobil
Fiets	 	 Sepeda
Bus	 	 Bis
Boot	 	 Perahu
Benzine	 	 Bensin
Motor	 	 Sepeda Motor
Kaartje	 	 Tiket

Maak hieronder kennis met jouw eerste woordjes Indonesisch! 
Laat je in eerste instantie niet afschrikken, Bahasa Indonesia is
eigenlijk een vrij simpele taal om de basis van te leren. 
Selamat belajar!

Locatie	 Lokasi

Stad	 	 Kota
Dorp	 	 Desa
Huis	 	 Rumah
Straat	 	 Jalan
Vliegveld		 Bandara
station	 	 Stasiun
Hotel	 	 Hotel
Restaurant	 Restoran
Kamer	 	 Kamar
Bar	 	 Bar
Winkel	 	 Toko
Bank	 	 Bank

Kleren		 Pakaian

Jurk	 	 Gaun
Rok	 	 Rok
T-shirt	 	 Kaos
Broek	 	 Celana
Schoenen		 Sepatu

Drank		 Minuman

Koffie	 	 Kopi
Thee	 	 Teh
Bier	 	 Bir
Sap	 	 Jus
Water	 	 Air putih
Melk	 	 Susu
Frisdrank		 Soda

Voedsel	 Makanan

Brood	 	 Roti
Soep	 	 Sup
Kip	 	 Ayam
Rijst	 	 Nasi
Aardappel	 Kentang
Ontbijt	 	 Sarapan
Lunch	 	 Makan siang
Diner	 	 Makan malamPersonen	 Orang

Ik	 	 Saya
Jij	 	 Anda
Hij / Zij	 	 Dia
Wij	 	 Kita
Meneer	 	 Bapak
Mevrouw		 Ibu 
Religie	 	 Agama
Medicatie		 Obat
Geld	 	 Uang
Rekening		 bil
Relatie	 	 Pacaran
Prijs	 	 Harga

JE EERSTE WOORDJES INDONESISCH
In je koffer



Ben je na het lezen van onze site en onze brochure overtuigd dat je stage 
wil gaan lopen in Indonesië? Super! Wij helpen je hier graag bij. Eén van de 
eerste uitdagingen is het vinden van voldoende financiering om je reis te 
bekostigen. Wij delen hier alvast wat tips met je. Nog meer tips krijg je na het 
aanmelden bij onze organisatie.

Studiefinanciering

Je Nederlandse studiefinanciering loopt gewoon 
door als je in het buitenland wilt doen. Daar-
naast kun je een vergoeding aanvragen voor je 
OV-kaart gedurende je periode in het buitenland. Beurzen

Er zijn verschillende beursmogelijkheden als je tijdelijk een deel van je studie 
in het buitenland wilt doen. Je kunt, als je zelf onderzoek doet, verschillen-
de beurzen online vinden. Je zou ook eens op je onderwijsinstelling kunnen 
navragen of zij beurzen weten waarvoor jij mogelijk in aanmerking komt.

Daarnaast houden wij een overzicht bij van mogelijke beurzen waar je kan 
aanmelden voor financiële ondersteuning. Deze lijst zullen wij met je delen 
zodra je je aanmeldt voor een stage bij ons.

Het is belangrijk om te weten dat als je een beurs aanvraagt dat zij vaak eerst 
een budget willen zien. In dit budget schrijf je de verwachte uitgaven en hoe 
je het denkt te financieren. Voor dit budget kun je onder andere ons overzicht 
‘levenskosten in Indonesië’  gebruiken.

Kamer

Verblijf jij op dit moment op kamers? Onderver-
huur je kamer dan voor wat extra inkomsten. 
Bespreek het natuurlijk wel vooraf met je 
huisgenoten en huurbaas. Een contract voor 
onderverhuren kun je op kamernet vinden.

Creatieve acties

Durf jij helemaal ‘out of the box’ te gaan met een 
uniek idee? En wil jij wat geld inzamelen voor 
jouw toekomstige reis? Op internet zijn er veel 
sites die leuke ideeën geven voor sponseracties. 
Hieronder een aantal linkjes om ideeën op te 
doen:

Just Giving
Plan Nederland
Samenloop Voor Hoop

TIPS OM JE REIS TE FINANCIEREN

http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/buitenland/tijdelijk-in-het-buitenland.asp
www.kamernet.nl
https://www.justgiving.nl/nl/menu/168-unieke-ideeen
https://www.plannederland.nl/kom-in-actie/vrijwilligers/ideeen-actie-voor-vrijwilligers
http://samenloopvoorhoop.nl/edam-volendam/organisatie?id=36



