Stageplaats Indonesië
Algemene informatie
Deze organisatie bevindt zich in Jogjakarta (in Indonesië), dit ligt op het eiland Java. Het is een nonprofit organisatie gericht op educatie en toerisme. Het bedrijf is de schakel tussen buitenlandse
vrijwilligers/stagiaires, lokale vrijwilligers en de lokale bewoners.
Omschrijving organisatie
Het doel van de non-profit organisatie is om lokale mensen en ondernemingen in Indonesië
aantrekkelijker te maken voor toeristen. Zij willen graag toeristen die naar Jogjakarta komen kennis
laten maken met de cultuur en de manier van leven door genoeg lokale bezienswaardigheden,
activiteiten en winkels te hebben die gericht zijn op toerisme.
Veel vrijwilligers en lokalen beschikken over weinig kennis en vaardigheden om toeristen te kunnen
ontvangen. Echter is het doel om toerisme in Jogjakarta te promoten om vervolgens inkomsten voor
de plaats te genereren. Lokale bewoners spreken slecht Engels en weten niet veel af van toerisme,
bijvoorbeeld, hoe je een goede tourgids kan zijn. Vrijwilligers en stagiaires gaan daarom op bezoek bij
scholen en lokale bewoners om kennis en vaardigheden te leren aan hen. Daarnaast mogen zij
samen met de eigenaresse van dit bedrijf helpen om de visie en mening van lokalen over toeristen bij
te brengen en sturen.

De stageplaats & competenties
Een stagiaire of vrijwilliger wordt gevraagd om als adviseur en professional de vrijwilligers van deze
organisatie en de lokalen kennis en skills bij te brengen. Het gaat om de volgende vaardigheden:
Engelse taal, marketing, toerisme, sociale en ethische dillema’s. Daarnaast krijgt de student ook de
mogelijkheid om te werken in de kleine, lokale ondernemingen.

Als vrijwilliger of stagiaire deel jij niet alleen kennis, maar wordt er ook kennis met jou gedeeld. Zo
word je echt opgenomen in de lokale dorpen, waar je vaardigheden opdoet zoals koken, instrumenten
bespelen en producten maken. Zij willen je graag leren over het leven en de cultuur in Indonesië.

Ze zijn opzoek naar stagiaires en vrijwilligers die graag andere mensen helpen en die
aanpassingsvermogen en flexibiliteit tonen. Je komt namelijk in een heel andere omgeving terecht
dan je gewend ben in Nederland, omdat je veel te maken hebt met de lokale bewoners.
Ze hebben ervaring met verschillende exchange studenten en vrijwilligers. Bij onder andere de
volgende projecten kan een student of vrijwilliger ondersteunen:
1.

Het delen van kennis en vaardigheden (o.a. toerisme, marketing, talen). Daarnaast hebben zij
praatgroepen over problematiek waar men tegen aanloopt (ongewenste seksuele intimiteiten,
globale problematiek, ethische dillema’s etc.)

2.

Dienen als adviseur in toeristische dorpen met als doel de lokale bewoners inzichten,
vaardigheden en kennis bij te brengen en zichzelf te laten ontwikkelen

3.

De organisatie beschikt over een trainingscentrum waar ze jongeren leren om bijvoorbeeld
tourgids te worden. De jongeren krijgen daar o.a. Engels, hospitality en marketingtrainingen
(website ontwikkelen, producten en diensten promoten). Als student of vrijwilliger kun je
hierbij ondersteunen en zelf ook meewerken op de kleinschalige marketingafdeling

Kortom, je ondersteunt bij verschillende sociale projecten. Er is hier ruimte voor studenten of
vrijwilligers die kennis hebben van toerisme, Engels en/of marketing. Tevens is er ruimte voor social
work en pabo studenten. Tot slot biedt deze organisatie ruimte om je eigen projecten te starten,
zolang het welzijn van lokale bewoners in acht wordt genomen.
De organisatie ondersteunt jou met het regelen van accommodatie en het verkrijgen van een visum.

