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Voor u ligt de informatiebrochure over buitenlandstages in Afrika
via Doingoood.
Doingoood is een organisatie die buitenlandstages,
vrijwilligerswerk, onderwijs expedities en impact-reizen in Afrika
organiseert en persoonlijk begeleidt.
Wij hebben een persoonlijke relatie met al onze projectpartners
in Afrika. We kennen de landen, de projecten en de mensen
waarmee wij werken goed.
Ons team bestaat uit een groep deskundige, betrokken mensen
met een passie voor Afrika. Elk van ons heeft ervaring met
vrijwilligerswerk, reizen en/of wonen in Afrika. Onze
(Nederlandse) collega’s in Afrika wonen en werken voor langere
tijd op hun bestemmingen.
In deze brochure vindt u informatie over de stageplaatsen, onze
begeleiding in Afrika, de accommodaties en de wijze waarop wij
het welzijn en de veiligheid van uw studenten hebben
gewaarborgd.
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STAGEPLAATSEN

Doingoood coördinator, de prestaties van de
stagiaire evalueren en beoordelen.

Doingoood heeft een groot eigen netwerk aan
organisaties waar studenten hun stage kunnen
lopen. Het betreft in de meeste gevallen stages voor
een groot aantal opleidingen in de sectoren
onderwijs, gezondheidszorg en sociaalmaatschappelijk werk. Het werkgebied van
Doingoood omvat de landen Kenia, Oeganda en
Malawi.

In geval van ziekte of calamiteiten is de coördinator
24/7 bereikbaar en in staat om binnen korte tijd ter
plaatse te zijn.

Jaarlijks begeleiden wij ruim 70 studenten voor hun
MBO of HBO buitenlandstage, minor of afstuderen
in Afrika.

ACCOMMODATIES

Alle stageplaatsen voor het MBO beschikken over
een S-BB erkenning als geschikte leerplaats voor uw
student.

BEGELEIDING
Een zorgvuldige begeleiding van uw studenten
tijdens hun stage in Afrika vinden wij van cruciaal
belang voor het waarborgen van een kwalitatieve
stage. Daarom heeft Doingoood in alle landen eigen
Doingoood coördinatoren.
De coördinator ontvangt de student bij aankomst,
maakt de student wegwijs en introduceert de
student op de stageplaats en bij de betreffende
praktijkbegeleider op de werkplek. De coördinator
heeft veelvuldig contact met de student en met de
stageplaats en woont tussentijdse evaluaties bij. In
geval van onverhoopte problemen helpt de
coördinator met het oplossen hiervan. Op elke
stageplaats is een gekwalificeerde professional uit
het relevante vakgebied werkzaam, die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse begeleiding
van de stagiaire op de stageplaats. Deze persoon
kan, desgewenst in samenwerking met de
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In de praktijk blijkt dat de Doingoood coördinator
van grote toegevoegde waarde is voor de stagiaire,
doordat men altijd op de coördinator kan terugvallen
bij welke uitdaging dan ook.

Stagiaires kunnen uitkijken naar prima, centraal
gelegen accommodaties, waar zij tegelijk met
andere Nederlandse en Belgische stagiaires en
vrijwilligers van Doingoood verblijven. Onze
accommodaties voldoen aan onze strenge criteria
op gebied van veiligheid en beschikken over
stromend water en elektriciteit. Goede
voorzieningen op gebied van gezondheidszorg zijn
op korte afstand bereikbaar.

VEILIGHEID EN WELZIJN
Alle bestemmingen waar Doingoood aktief is, zijn
veilig om naartoe te reizen en te verblijven. Veel
mensen die nooit eerder in Afrika zijn geweest
blijken -onterecht- een eenzijdig beeld te hebben
van dit continent. In de media wordt voornamelijk
bericht over honger en oorlog. Dit beeld doet het
grote continent Afrika geen recht aan. Doordat wij
eigen medewerkers in alle landen hebben, zijn wij
goed op de hoogte van de actuele situatie.
Daarnaast staan wij in contact met de lokaal
gevestigde Nederlandse ambassade op elke
bestemming. Al onze accommodaties zijn gevestigd
in wijken die als veilig bekend staan.
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VOORBEREIDING
Studenten volgen voor vertrek een (bewustwordings-) voorbereidingstraining. Van Doingoood krijgen zij
daarnaast uitgebreide informatie ter voorbereiding op hun vertrek. Studenten dienen zich te conformeren
aan onze gedragsregels ter bevordering van hun persoonlijke veiligheid en welzijn. Bij aankomst ontvangt
de student nogmaals een uitgebreide introductie over het land, de gebruiken, de do’s & don’ts en de
kledingvoorschriften.

CONTACT MET DOINGOOOD
Wij vinden het altijd zeer prettig om kennis te maken met de onderwijs instelling en de stage begeleiding van
'onze' stagiaires. We komen graag bij u op school voor een verdere introductie en het beantwoorden van uw
vragen.
Neemt u gerust contact met ons op.

Anneke Vermeulen
Regio Noord & Gelderland e/o
tel: 06-44318677
mail: anneke@doingoood.nl

Ineke van Huuksloot
Regio Noord & Zuid Holland
tel: 06-43064828
mail: ineke@doingoood.nl
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Jeannette Starrenburg
Regio Utrecht & Brabant
tel: 06-47077609
mail: jeannette@doingoood.nl
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