
Stageplaats Thailand  

 

Algemene informatie  

Deze stageplaats ligt in de hoofdstad van Thailand, Bangkok. Deze organisatie is in 2007 opgericht en 
is voornamelijk gericht op vluchtelingen die zich willen vestigen in Thailand. Deze organisatie heeft 
haar hoofdkwartier in Los Angeles, maar zij hebben ook vestigingen in Mexico en Maleisië.  

 

Omschrijving organisatie  

Deze organisatie heeft verschillende projecten lopen waar zij voornamelijk vrijwilligers voor zoeken. 
Menselijkheid is voor dit bedrijf haar drijfveer. Deze organisatie helpt asielzoekers in Thailand door 
verschillende projecten. Zo worden de asielzoekers geholpen door een team van psychologen die hen 
ondersteunt bij mentale problemen. Ook helpt deze organisatie de asielzoekers, omdat zij erg lang 
moeten wachten om hun leven op te kunnen bouwen in Thailand. Zij zorgen ervoor dat zij bezig 
blijven door middel van activiteiten. 

Deze organisatie ondersteunt en helpt asielzoekers tevens bij juridische zaken die gaan over de 
asielprocedure. Hier zoeken zij ook vrijwilligers/stagiaires voor. Zij willen graag in teams de zaken 
bespreken en willen jou hierin ook verantwoordelijkheid geven. In het begin zal dit voornamelijk ook 
nog in overleg gaan. Het is hierom belangrijk dat je geïnteresseerd bent in het Thaise recht. 

 

De stageplaats & competenties  

De stageplaats is onbetaald en voornamelijk gericht op de opleidingen rechten, social work en 
psychologie. Tijdens jouw stage mag je in het veld werken en langsgaan bij de mensen, maar je mag 
ook op het kantoor aan de slag. 

Bij deze organisatie vragen zij voornamelijk om vrijwilligers/studenten voor een stage tussen de 5 en 
12 maanden. In de eerste 2/3 weken is de focus voornamelijk op het leren en meedraaien op jouw 
interessegebied. Deze organisaties heeft al eerder stagiaires en vrijwilligers gehad. Verder heeft dit 
bedrijf verschillende supervisors die jou als student/stagiair kunnen ondersteunen. Wie je als 
supervisor krijgt hangt af van je studierichting/interessegebied.  

Voor de huisvesting hebben zij verschillende connecties met verschillende appartementencomplexen. 
Zij bieden jouw advies waar je het beste kan verblijven tijdens jouw stage/ vrijwilligerswerk. Tevens 
helpt deze organisatie bij het regelen van een visum en betalen de transportkosten van en naar werk. 

 
   
  

 


