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Werkvakantie ’goed voor geestelijk leven’
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TERSCHUUR Jongeren doen in de zomermaanden mee aan werkvakanties om te helpen en hun
steentje bij te dragen. Achteraf zijn ze vooral positief over de invloed van de reis op hun geestelijk
leven en hun vertrouwen op God.
Dat blijkt uit een onderzoek van de Evangelische Zendingsalliantie onder vierhonderd deelnemers aan een
zogenaamde kortetermijnuitzending van zes hulpverlenings- en zendingsorganisaties. De resultaten staan in
het nieuwste nummer van het blad Zending Nú.
Het grootste deel van de geënquêteerden ging met een groep op reis (83,5 procent), doorgaans voor een tot
vier weken (90,6 procent). Voor de meerderheid was het ook de eerste keer dat ze gingen (58,9 procent). Na
2004 het reisjaar waarover de enquête ging heeft 55,1 procent nog een keer deelgenomen aan een
uitzending.
De deelnemers aan het onderzoek konden meerdere motivaties aankruisen om mee te gaan met de
werkvakantie. Helpen scoorde 64,5 procent, steentje bijdragen 60,5 procent, handen uit de mouwen (51,2
procent). Daarna volgende avontuur (49,3 procent), hoop geven (43,1 procent) en zinvol (42,2 procent).
Na afloop zijn ze vooral positief over de invloed van de uitzending op hun geestelijk leven (68,7 procent),
vertrouwen op God (64,4 procent), dienstbaarheid (54,1 procent) en bidden (45,6 procent). De
deelnemers kijken goed terug op hun ervaring (84,9 eens en 10,4 procent deels mee eens). Bijna 90 procent
zou anderen adviseren ook mee te gaan met een kortetermijnuitzending.
De studiekeuze van de meeste deelnemers is niet beïnvloed door de reis. Vier procent is een opleiding
begonnen om actief te worden in ontwikkelingssamenwerking, één procent in christelijke hulpverlening en
twee procent in de zending.
Van de deelnemers veranderde vier procent door de uitzending van werk om actief te worden in zending,
ontwikkelingssamenwerking of evangelisatie.
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