
Omschrijving organisatie 
De organisatie moedigt kansarme kinderen aan hun dromen waar te maken. Zij doen dit door 
het onder andere geven van: gratis onderwijs, naschoolse opvang, medische zorg, 
rechtsbijstand, kampung (wijk) projecten en economische empowerment van het gezin. Het 
is een non-profit organisatie die streeft om kinderen van de straat te houden door 
verschillende bovengenoemde activiteiten te benoemen. Zo is er op dinsdag en donderdag 
een After School Care voor de jonge kinderen (basisschool leeftijd) en worden er 
verschillende leuke activiteiten georganiseerd en kunnen zij vaardigheden leren zoals: 
Engelse taal, naaien, handvaardigheid, computerles etc. Daarnaast heeft de stichting een 
middelbare vakschool toerisme die gratis is voor alle kansarme kinderen. Hiermee zorgt de 
stichting ervoor dat alle kansarme kinderen kunnen genieten van onderwijs waar zij recht op 
hebben zonder dat de ouders zich zorgen hoeven te maken over de kosten hiervan. Het doel 
is om deze jongeren op te leiden tot een experts op gebied van toerisme, zodat zij 
vervolgens in die sector aan de slag kunnen. Er zijn dan ook verschillende samenwerkingen 
met o.a. hotels en deze organisatie om toerisme op de kaart te zetten en te stimuleren. 
 
Competenties 
Als stagiaire kunnen er verschillende competenties uitgeoefend worden en er zijn 
mogelijkheden in overleg met de oprichtster van de Foundation, zij is Nederlandse.  
De toegepaste psychologie student kan de volgende competenties uitoefenen: 
professionaliseren, voorlichten, trainen en coachen.  
Een human resource management student kan zijn of haar competenties zoals 
onderzoeksopdracht, ziekteverzuim, beleidsvraagstukken en projecten uitoefenen. Overige 
competenties zijn toepasbaar in overleg met de stagebegeleidster. 
Daarnaast zijn marketing en communicatie stagiaires welkom. Zij kunnen aan de slag met 
sociale media, de website, campagnes en het ontwikkelen van plannen en strategieën. Ook 
het starten van eigen projecten en onderzoeken worden aangemoedigd. Tot slot is biedt de 
organisatie plek voor toerisme studenten, aangezien zij als organisatie bezig zijn om 
studenten op te leiden om in de toerisme sector aan de slag te gaan. Een toerisme student 
kan zelfs een combinatie maken tussen deze organisatie, en de partner(hotels) waarmee zij 
een samenwerking hebben.  
 
Praktisch 
Je loopt 4 of 5 dagen in de week stage van 09:00 tot 17:00.  
 
De organisatie werkt met een studentenpakket voor stagiaires en hiervoor wordt het 
volgende voor je verzorgd: Accommodatie - Je verblijft als stagiair in een accommodatie op 
ongeveer 10 minuten rijden van de organisatie. In de accommodatie zitten waarschijnlijk ook 
andere stagiaires indien die er in dezelfde periode zijn. De accommodatie is o.a. naast de 
woning waar de twee oprichters van de Foundation. Je krijgt een scooter gedurende je stage 
en daarnaast krijg je iedere werkdag een lunch op de Foundation. Dit alles zit in een 
stagepakket voor circa 350 euro per maand. 
 
Impressie 
Het bedrijf is een professionele en goed ontwikkelde organisatie. Er is een duidelijke 
hiërarchie en hierbinnen wordt op een fijne manier samengewerkt, het is een gezellig team. 
De werknemers geven het gevoel dat je van harte welkom bent, meteen al vanaf de eerste 
dag. Daarnaast staat iedereen open voor feedback. Je kunt als stagiaire ook echt wat bieden 
aan de organisatie en haar werknemers, zij willen graag kennis uitwisselen met eens 
stagiaire. Niet alleen de stagiaire moet leren van haar ervaring, maar ook vinden de 
medewerkers van de stichting het belangrijk dat zij kunnen leren van de stagiaire. Door de 
hoeveelheid aan mogelijkheden in de organisatie, is er een breed scala aan competenties 
die je als stagiaire kunt ontwikkelen. Bij aankomst word je opgehaald door de oprichter van 
de foundation en van harte welkom geheten. Tevens word je de eerste paar dagen op 
sleeptouw meegenomen om kennis te maken met Indonesië, de mensen en de organisatie. 



Wij hebben dit als heel fijn ervaren. De twee oprichters zijn een aanspreekpunt waar je altijd 
kunt aankloppen. Kortom, een fantastische stageplaats waar je veel in contact bent met de 
lokale bewoners, veel leert van de cultuur en je ruimte krijgt om te genieten, maar ook jezelf 
te ontwikkelen! 


