
Vrijwillige buitenlandse reizen CSW Van de Perre 2022/2023 
 
India, Gambia, Kenia 
 
CSW Van der Perre organiseert jaarlijks uitwisselingsprojecten in het kader van Internationalisering en 
maatschappelijke betrokkenheid. Doel is het leerlingen de theorie van wereldburgerschap in de 
praktijk te laten ervaren en zich tegelijkertijd voor de medemens in te zetten. 
 
De uitwisseling met India vloeit voort uit het Eumind project, waarin leerlingen uit klas 2 en 3 vwo 
digitaal contact met leeftijdgenoten van onze partnerschool Vibgyor High in Mumbai hebben. Een deel 
van deze leerlingen komt ook naar Middelburg en verblijft dan een week in een Nederlands gezin.  Bij 
een tegenbezoek in Mumbai verblijven onze leerlingen in het gastgezin van hun buddy. De activiteiten 
overdag doen we met de hele groep.  
Wij ontvangen de Indiase groep meestal in het najaar en gaan zelf in december op tegenbezoek. 
(maximaal aantal deelnemers: 20, Kosten: € 1050,-)  
 
In The Gambia zijn we een uitwisseling met de Tanji Lower Basic school gestart. Na digitale contacten 
en het opsturen van backpacks zijn we dit jaar voor het eerst op bezoek bij onze partnerschool 
geweest. Naast het schoolbezoek ontdekken wij ook de Gambiaanse cultuur en natuur. Ook in The 
Gambia verblijven we in een gastenverblijf met de hele groep vlak bij de school, zodat wij ook op 
bezoek kunnen gaan bij onze buddy’s. De reis staat gepland voor de voorjaarsvakantie en duurt 10 
dagen. (maximaal aantal deelnemers: 12, kosten; € 1490,-). 
 
Het Kenia project is een samenwerking met de New Life Academy in Voi. Elk jaar gaan leerlingen van  
CSW in Voi aan een maatschappelijk project werken en daarmee de leefomstandigheden in de 
community verbeteren. Tijdens deze reis gaan wij ook in teamverband op een hike en leren meer van 
de Keniaanse cultuur en wildlife. Wij verblijven samen in een gastenverblijf. De Kenia reis vindt 
meestal aan het begin van de zomervakantie plaats en duurt twee weken. (max. aantal deelnemers: 
12, kosten: € 1850,-). 
 
Voor alle reizen geldt, dat een gedeelte van de kosten voor maatschappelijke projecten ter plekke 
ingezet wordt. Het is dus ook de bedoeling dat de leerlingen dit geld door sponsoring of eigen werk 
verdienen. In India is het bijvoorbeeld de support van meisjes in het onderwijs.  De Tanji Lower Basic 
school heeft dankzij onze donatie een kippenproject op school geïntroduceerd en Maries Nursery in 
Welingara kan eindelijk aan de hoognodige reparatie van hun klaslokalen beginnen. In Kenia 
ondersteunen wij een ICT-klas en een kindertehuis. 
 
De reizen zijn geschikt voor leerlingen uit klas 4 vwo (India) en klas 4 mavo, havo en vwo (The 
Gambia en Kenia) als onderdeel van een (maatschappelijke) stage.  
Voorwaarden zijn: 

1. Maatschappelijke betrokkenheid  
2. Open voor nieuwe culturen  
3. Goede lichamelijke en mentale gezondheid  
4. Goede schoolresultaten, omdat de voorbereiding extra inzet vraagt  
5. Beheersing van de Engelse taal  
6. Bereidheid om zich in groepsverband in te zetten voor andere mensen  
7. Maximaal één goede doelenreis per leerling 
8. Bij te veel aanmelding loting  

 
Bij interesse voor een van de projecten graag een e-mail met een motivatie van de leerling aan: 
krg@cswalcheren.nl  
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