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Het eerste hoofdstuk heet niet voor niets: International

Volunteering: an overview. Het centrale thema voor

vrijwilligerswerk in het buitenland is: ‘Giving up your

time and going to a poorer part of the world to contri-

bute your knowledge, skills or labour’. Daar gaat de

hele gids over: wat kun je doen, hoe moet je de voorbe-

reiding ter hand nemen, waar moet je rekening mee

houden, wat moet je regelen, wat kost  het en hoe kun

je dit financieren. Er is bijna geen onderwerp denk-

baar of het komt in deze gids aan de orde. De hoofd-

stukken leiden je door de vele mogelijke keuzen en de

noodzakelijke voorbereidingen: Choossing your volun-

teer experience; The practicalities; Tying up loose

ends; Organised volunteer programmes; Structured &

self-funding volunteer programmes; Religious organi-

sations; Do-it-yourself volunteer placements; Coming

Home and Start your own charitable project. 

Van het begin tot het einde van je vrijwilligersproject

wordt je door deze gids begeleid. Het lijkt haast een mi-

litaire operatie, waarin de debriefing niet ontbreekt. Is

er dan nog wel avontuur te verwachten? Ja, en heel

veel. Alle mensen die aan het woord komen getuigen

van rijke ervaringen. Maar zij vertellen ook over de

slechte ervaringen en de verwachtingen die niet uitko-

men: ‘Nine times of 10, the reason why an internatio-

nal volunteer placement goes wrong is because the ex-

perience of a volunteer do not match the reality of the

placement. In additions, it is one of the reasons why

patience, flexibility and adaptability are all key skills to

have as an international volunteer’. Ik voelde de nood-

zaak van deze sleutelvaardigheden aan den lijve toen

ik de gids las tijdens een 5 uur durende onaangekon-

digde vertraging op mijn verbinding van St. Maarten

naar Aruba, waardoor er een extra overnachting in Cu-

raçao nodig was waar wij ’s nachts om 03.00 uur aan-

kwamen om de volgende ochtend om 9.00 uur weer

door te vliegen naar Aruba. 

Verwachtingenmanagement komt op vele manieren

aan de orde waarbij je met beide voeten op de aarde te-

rug komt als je met louter ideële beelden vrijwilligers-

werk in het buitenland wilt gaan doen. Het is geen toe-

ristisch reisje waar alles voor je geregeld is, er zijn ver-

wachtingen van beide zijden: de ontvangende partij

wil dat er werk verricht wordt en het is de vraag of dit

overeenkomt met de verwachtingen van degene die de

reis aan het voorbereiden is. Er moeten in veel geval-

len stevige inspanningen worden geleverd.

Op veel plaatsen in de gids wordt ingegaan op de moti-

vatie waarmee de reis wordt ondernomen. Het is voor

jezelf én voor de ander, er wordt resultaat verwacht

van je inbreng, er zijn onzekerheden die niet door een

goede planning zijn op te vangen, het werk stelt eisen

aan je lichamelijke en mentale conditie, het gaat ergens

over en dat moet je je zeer bewust zijn. Het is geen lou-
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De omvang en differentiatie van vrijwilligerswerk in het

buitenland is enorm. Als je al denkt dat je er iets van

weet, dan blijf je je toch nog verbazen bij het lezen van

de nieuw uitgave van Lonely Planet: VOLUNTEER.  Deze

uitgave is voor velen de juiste gids om zich voor te

bereiden op de buitenlandse reis. Er is een schat aan

gegevens beschikbaar en alle onderwerpen worden

geïllustreerd met verhalen van ervaren reizigers. Het

geeft veel inspiratie om zelf op pad te gaan als je daar

de goede motivatie voor hebt.

1 In ViO, jaargang 4 (2007), nr. 2 is een artikel opgenomen over vrijwilligerswerk in het buitenland: 'Op vrijwilligerswerk gaan: ervaringen in het
buitenland'; drs. Esther M. Ten Hoorn en Kimberley M. Keulers, RSM Erasmus University. 
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tere ontspanning, veeleer een inspanning die met de

nodige onzekerheden omringd blijft, hoe je de reis ook

voorbereidt. Het is en blijft mensenwerk waar je zelf

een onderdeel van bent.

De individuele reiziger weet zich gesteund door de

goede indeling van de gids en de vele aanwijzingen

voor de keuzen die moeten worden gemaakt en voor de

praktische zaken die je moet regelen. Er wordt geen

onderwerp overgeslagen en er komt meer aan de orde

dan je op voorhand zou verzinnen. Wat dat betreft is

het een fantastisch naslagwerk voor vrijwilligers die

voor het eerst op reis gaan. 

Meer ervaren vrijwilligers zullen echter uit eigen erva-

ring putten en minder nieuws aantreffen omdat ‘ge-

zond verstand’ de leidraad is die het meeste oplevert,

zeker als je al de nodige ervaringen achter de rug hebt.

Voor diegenen wordt de Lonely Planet een beetje bet-

weterig en valt de schrijver ook in herhalingen.

De gids geeft zo’n grondige onderbouwing van het on-

derwerp, dat het ook als studiemateriaal voor opleidin-

gen voor vrijwilligerswerk en toerisme zou kunnen

dienen.

De gids maakt overigens ook duidelijk dat vrijwilli-

gerswerk in het buitenland anders is dan het onderne-

men van een toeristische reis. In het toerisme gaat het

vooral om ‘Vervoer, Verblijf en Vermaak’. Genieten van

de diensten die jou ter beschikking staan. Je zou de

kern van het toerisme kunnen duiden met de zelfge-

richtheid die daarin centraal staat. 

Bij het vrijwilligerswerk staat de wederkerigheid cen-

traal: je stelt jezelf beschikbaar voor anderen én om er

zelf van te genieten. De ondertitel van het boek is er

duidelijk over: ‘A Traveller’s Guide to Making a Diffe-

rence Around the World’. Je maakt het verschil door je

eigen inbreng. 

Als er al een eenvoudige karakterisering mogelijk is,

dan gaat het bij vrijwilligerswerk in het buitenland

om: motivatie, bestemming en resultaat. Daar is de

nieuwe gids van Lonely Planet helder over. Je motiva-

tie moet goed zijn om het avontuur tot een goed einde

te brengen. De bestemmingsmogelijkheden zijn legio,

zowel wat de spreiding over de wereld betreft als de

onderwerpen waarin je wilt deelnemen en de tijds-

duur die je er aan wilt besteden. Het lijkt ‘voor elk wat

wils’, afhankelijk van de tijd en het geld dat je beschik-

baar hebt. En het resultaat dat je behaalt is tweezijdig:

het project waaraan je deelneemt komt weer een stapje

verder en zelf doe je onvergetelijke ervaringen op. Ook

al kunnen die sterk afwijken van de verwachtingen die

je vooraf had. Daarom is het goed om de ‘VOLUN-

TEER’ van Lonely Planet te raadplegen als je voor het

eerst vrijwilligerswerk gaat doen in het buitenland.

Dat kan het verschil maken tussen teleurstelling en te-

vredenheid voor, tijdens en na de reis.

Volunteer; A Traveller’s Guide to Making a Difference Around the
World; Lonely Planet, 2007; ISBN 978-1-74179-020-7. 
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