Wij organiseren voor groepen een op!
maat gemaakte mix van vrijwilligerswerk
en toeristische uitstapjes in Ghana
http://www.samenwerkvakanties.nl

Vraag & antwoord
Algemeen
Wat onderscheidt jullie van andere werkvakanties?
Samenwerkvakanties onderscheidt zich van andere werkvakanties op een aantal terreinen.
• We bieden échte maatwerk werkvakanties aan; je hoeft dus niet meer te kiezen tussen alleen
vakantie of ontwikkelingshulp. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van een gevarieerde mix
van ontwikkelingshulp en vakantie die aansluit bij jouw wensen en budget.
• Iedereen is bij ons welkom, zowel jong als oud.
• Jouw reiswensen staan centraal en wij zijn zeer flexibel. We zijn maar een kleine organisatie en
kunnen ons daarom flexibel opstellen. Met goed overleg zijn er vele mogelijkheden.
• We hebben ruim 20 jaar ervaring met de Afrikaanse cultuur. Dat zie je terug in onze
samenwerkvakanties en wij delen onze kennis graag met je.
• Wij wonen en werken in Ghana, daardoor wordt de betrokkenheid bij de projecten vergroot,
kunnen we beter beoordelen waar hulp het meest nodig is en bouwen we continu aan een
uitgebreid netwerk met contacten waarvan jij kunt profiteren.
• Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding dankzij lage bedrijfskosten en een nauwe samenwerking
met organisaties en bedrijven.
Kunnen we niet beter het geld rechtstreeks aan de projecten geven?
Het is geweldig om landen zoals Ghana financieel te mogen ondersteunen, wij moedigen dit dan
ook zeker aan. Vergeet alleen niet dat geld op zichzelf niet gelukkig maakt. Je kunt er geen liefde,
hoop, troost, steun, bemoediging, respect, betrokkenheid, moed of plezier mee kopen. Geld is
slechts een middel waarmee je veel dingen kunt realiseren, zelfs een wereld van verschil, maar
het kan nooit de plek van een mens innemen.
De visie van Samenwerkvakanties is het verzorgen van levensveranderende ervaringen voor
zowel deelnemers als lokale bevolking, door letterlijk samen te werken aan een betere wereld.
Onze ambitie is;
• om jouw leven op een positieve manier te beïnvloeden en misschien compleet te veranderden.
Een (korte) samenwerkvakantie kan een levenslang positief effect op je hebben. Je leert veel
over jezelf, je wordt meer bewust van de medemens, krijgt een beter zicht op de wereld en de rol
die jij daarin kunt / wilt spelen.
• om de levens van de betrokken Ghanezen op een positieve manier te beïnvloeden en misschien
compleet te veranderden. Het is onmogelijk om de hele wereld in één keer te veranderen, maar
het is zeker mogelijk om de wereld van één persoon te veranderen. Zoals Leo Buscaglia (Dr.
Love) bijvoorbeeld zei: "Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a
listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential
to turn a life around".
• om uiteenlopende projecten op vele verschillende manieren te helpen.
• om iedereen de mogelijkheid te bieden om zijn of haar talenten te gebruiken om iets voor de
medemens te betekenen en een belangrijk verschil te maken.
• dat er nieuwe relaties en vriendschappen ontstaan tussen jou, je groepsgenoten en de
Ghanezen.
• dat je samen met de Ghanezen kunt werken met één gezamenlijke doel; een betere wereld.
• dat je elkaars cultuur leert, ontdekt, begrijpt en vooral respecteert.
• dat je betrokkenheid creëert in je omgeving, zowel in Nederland als in Ghana.
• dat je niet alleen je geld geeft, maar ook je tijd, energie en liefde.
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Voor welke leeftijden organiseren jullie Samenwerkvakanties?
Om iedereen de kans op een levensveranderende ervaring te kunnen bieden, hebben we geen
strikte leeftijdslimieten. Wel dient er rekening te worden gehouden met de volgende punten:
• Voor kinderen en jongeren onder de 12 jaar is het vereist dat minimaal één van de ouders mee
gaat.
• Voor groepen met jongeren van 12 tot 18 jaar dienen er verplicht minimaal 2 volwassenen als
leiding mee te gaan per 10 jongeren.
Er is geen strikte maximumleeftijd, maar er zijn niet veel mensen die na hun 65e nog mee gaan.
Vraag ons gerust of het voor jou wel of niet verstandig is om mee te gaan. We zullen jouw
specifieke situatie dan samen beoordelen.
Geldt er een minimum en/of maximum aantal deelnemers?
Om de reis zo voordelig mogelijk te houden, adviseren we om met een groep van minimaal 10 en
maximaal 100 personen te gaan. Indien jouw groep afwijkt van dit aantal, kun je het beste contact
met ons opnemen voor een passende prijsindicatie.
Geldt er een minimale en/of maximale verblijfsduur?
Voor een optimale ervaring raden we je aan om voor een verblijfsduur van minimaal 10 dagen te
kiezen. Je hebt dan 2 dagen om te reizen, 1 dag om te acclimatiseren en nog een volle week om
Ghana te ontdekken, te ervaren en om te helpen bij lokale projecten. Indien jouw groep korter dan
10 dagen op samenwerkvakantie wil, is dit uiteraard wat ons betreft ook mogelijk. Het
toeristenvisum is 2 maanden geldig, wij adviseren dan ook om niet langer in Ghana te verblijven.
Kan ik bij Samenwerkvakanties ook terecht voor stages of lange termijn vrijwilligerswerk?
In principe richten wij ons op groepsreizen en hebben we (nog) geen specifieke pakketten voor
stages of lange termijn vrijwilligerswerk. Je kunt ons wel altijd je wensen e-mailen indien je op zoek
bent naar een organisatie voor stage of lange termijn vrijwilligerswerk. Mogelijk hebben wij een
geschikte organisatie in ons uitgebreide netwerk waar je terecht kunt of kunnen we iets anders
voor je betekenen. We brengen jullie dan uiteraard graag met elkaar in contact.
Klopt het dat mijn geloofsovertuiging niet uitmaakt om mee te kunnen?
Samenwerkvakanties is opgericht vanuit de christelijke opdracht om je naaste lief te hebben. Dat
betekent echter niet dat we alleen christelijke deelnemers toelaten en alleen met christelijke
partners samenwerken. Integendeel; iedereen die iets voor een ander wil betekenen is van harte
welkom!
Praktisch
Wat is jullie werkwijze?
Onze werkwijze in het kort:
• Je formuleert jullie reiswens en vraagt een gratis reisprogramma aan
• Met het reisprogramma kunnen jullie deelnemers werven, zodat wij vervolgens afspraken
kunnen maken met andere organisaties en een passende offerte naar jullie kunnen sturen
• Zodra jullie tevreden zijn over de inhoud van de reis en de daarbij behorende kosten, kan er
definitief door jullie geboekt worden
• Terwijl jullie alles in Nederland regelen, bereiden wij jullie komst in Ghana voor
• Eenmaal in Ghana aangekomen, kunnen jullie genieten van een onvergetelijke ervaring!
Hoe lang van te voren kan ik boeken?
Het liefst zo vroeg mogelijk! Het is namelijk zo dat hoe vroeger je boekt, hoe meer voordelen je
hebt. Niet alleen ben je verzekerd van de beste deal, maar zo heb je ook de meeste kans dat de
gewenste data nog vrij zijn. Het is voor ons geen probleem om 'last minute' Samenwerkvakanties
te regelen, maar onze voorkeur gaat uiteraard uit naar een zo vroeg mogelijke boeking. Op die
manier hoeven we niet op het laatste moment nog overhaast dingen voor jullie te regelen en
kunnen jullie zo lang mogelijk genieten van de voorpret.
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Moet ik me verzekeren?
Veiligheid gaat boven alles! Daarom is een reisverzekering inclusief repatriëring en in sommige
gevallen dekking voor vrijwilligerswerk verplicht om mee te mogen. Zo kun je zorgeloos op
vakantie en kunnen we je zorgeloos ontvangen. Een vliegticket- en of annuleringsverzekering zijn
niet verplicht.
Waarom is het zo belangrijk om goed verzekerd op reis te gaan?
Veiligheid gaat boven alles! Het is altijd belangrijk om goed verzekerd te zijn, maar helemaal als je
naar het buitenland gaat en daar je handen uit de mouwen gaat steken. De kans op ziekte, pech,
verloren bagage, ongelukken en diefstal is nou eenmaal aanwezig, indien je verzekerd bent kan
dat een hoop extra ellende en kosten besparen.
Kunnen we een optie nemen of een offerte krijgen?
Nee, het is niet mogelijk om een optie te nemen. Ben je geïnteresseerd om mee te gaan met een
samenwerkvakantie, dan kun je gratis en geheel vrijblijvend een reisprogramma aanvragen. Met
het reisprogramma kun je deelnemers werven, zodat wij vervolgens afspraken kunnen maken met
andere organisaties en een passende offerte naar je kunnen sturen. Zodra jullie tevreden zijn over
de inhoud van de reis en de daarbij behorende kosten, kan er definitief door jullie geboekt worden.
Wat zijn de paspoort en visum eisen voor Ghana?
Je hebt een geldig paspoort nodig, dat na vertrek uit Ghana nog 6 maanden geldig moet zijn.
Verder heb je een geldig toeristenvisum nodig, deze is te verkrijgen bij de Ghanese ambassade in
Den Haag. Het visum voor 2 maanden kost ongeveer € 50. De groepsleider ontvangt van ons
extra informatie over het aanvragen van de visums, zodat in één keer alle visums aangevraagd
kunnen worden.
Welke vaccinaties heb ik nodig?
Voor Ghana geldt een inentingsplicht voor gele koorts, bewijs dat je hiervoor bent ingeënt, door
middel van de stempel in je gele boekje, heb je nodig bij je visumaanvraag. Naast de inenting
tegen gele koorts zijn ook de DTP en Hepatitis vaccinaties verplicht voor deelname aan een
samenwerkvakantie. Je dient zelf ruim op tijd contact op te nemen met de GGD voor de
vaccinaties, zij geven altijd persoonlijk en actueel advies omtrent vaccinaties.
Wat kan/moet ik doen tegen malaria?
Voor je eigen veiligheid is het bij ons verplicht om een anti-malariamiddel in te nemen. Informatie
en advies hierover kun je bij de GGD verkrijgen.
Vrijwilligerswerk / helpen
Waarom zou ik vrijwilligerswerk doen in Ghana?
Er zijn veel verschillende redenen om vrijwilligerswerk te doen in het algemeen en nog meer om
het in Ghana te doen. Hier zijn de 10 meest voorkomende redenen:
• Je helpt écht mensen die het hard nodig hebben
• Je draagt iets bij aan het verbeteren van de sociale, natuurlijke en/of economische omgeving, zo
maak je een belangrijk verschil
• Het geeft je voldoening, je ziet direct het resultaat van je inspanning: een lachend gezicht, een
geverfde muur, een nieuw toiletgebouw, een moeder met nieuw hoop
• Het is een super leuke, gezellige, onvergetelijke en levensveranderende ervaring
• Je leert Ghana en haar cultuur op een hele andere manier kennen, dan wanneer je alleen als
toerist komt
• Er ontstaat vaak een bijzondere band tussen de deelnemers onderling
• Je ontmoet en maakt nieuwe vrienden met de lokale bevolking
• Je creëert betrokkenheid van je omgeving bij wat je gaat doen
• Je wordt je meer bewust van de medemens en kunt daardoor in het dagelijks leven beter
relativeren
• Je leert veel over jezelf, in een hele korte tijd
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Kunnen we verschillende soorten projecten kiezen?
Jazeker, wij moedigen dat zelfs aan! Het werken voor meerdere projecten heeft een aantal
voordelen:
• Meerdere projecten worden geholpen en bemoedigt i.p.v. één
• Het geeft je meer inzicht op verschillende vlakken
• Er kan gehoor gegeven worden aan de wensen van meerdere deelnemers
• Er zijn projecten die geen grote groepen vrijwilligers kunnen ontvangen
• De afwisseling van projecten maakt de samenwerkvakantie nog gevarieerder
• Het kan fysiek en/of emotioneel minder zwaar zijn
Indien jullie als groep slechts bij één project willen werken is dit uiteraard ook mogelijk! Het
voornaamste voordeel hiervan is de kans op een nauwere band tussen de deelnemers en het
project.
Heb ik ervaring of een opleiding nodig bij sommige projecten?
Nee, dit is niet nodig. Wel horen we het graag indien je ervaring of een opleiding hebt die bij een
van de gekozen projecten aansluit, zodat jouw extra kennis en ervaring gebruikt kunnen worden.
Is Ghana een veilig land?
Eén van de hoofdredenen, dat Samenwerkvakanties gekozen heeft om zich in Ghana te gaan
vestigen is, omdat het een veilig en stabiel land is. In tegenstelling tot veel andere Afrikaanse
landen heeft Ghana een relatief rustige politieke geschiedenis. In Ghana is minder criminaliteit dan
in de buurlanden, mede doordat de mensen oprecht om elkaar geven en de sociale controle
daardoor groot is. Ghana staat bekend als één van de vriendelijkste landen ter wereld. Mocht je
toch de pech hebben om naar bijvoorbeeld het ziekenhuis te moeten, dan is het goed om te weten
dat er betrouwbare ziekenhuizen zijn in Ghana waar je in goede handen bent.
Moet ik verplicht werken tijdens mijn verblijf?
Onze visie is om doormiddel van samenwerkvakanties een levensveranderende ervaring voor
zowel jou als voor de lokale bevolking te verzorgen. Wij bieden daarom een op maat gemaakte
mix van werk en vakantie, zo kun je met je groep de verhouding tussen deze twee zelf bepalen.
Zolang het motief van jullie groep is om de medemens te helpen, is het niet verplicht dat iedereen
in de groep aan het werk gaat. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat van een koppel één van de
twee wel wil helpen en de ander liever vakantie viert. Dat is dus mogelijk.
Ghana
Hoe kan ik telefoneren in of naar Ghana?
Bellen naar Ghana
Met Budgetbel kun je goedkoop bellen naar Ghana vanaf iedere telefoon in Nederland. Je hoort
vooraf het aktuele tarief, dus je weet precies wat het gesprek kost. Budgetbel werkt met 0900nummers, dus je hoeft je niet eerst ergens aan te melden en je betaalt via je normale telefoonnota.
Meer informatie kun je vinden op www.budgetbel.nl.
Bel één van onderstaande nummers. Zodra je verbinding hebt toets je 00233 (het landnummer van
Ghana) gevolgd door het telefoonnummer zonder de eerste 0. Sluit af met een #
• Bellen naar een vast nummer in Ghana // 0900 123 02 74 // € 0,04 per minuut
• Bellen naar een mobiel nummer in Ghana // 0900 123 02 85 // € 0,18 per minuut
Bellen vanuit Ghana
Als groep krijg je tijdelijk een mobiele telefoon / simkaart van ons met een Ghanees nummer
waarop wij jullie kunnen bereiken. Voor vertrek kun je dit nummer ook aan je thuisfront doorgeven.
Indien je een simlockvrije telefoon hebt, kun je eenvoudig voor een paar euro een Ghanese
prepaid simkaart kopen. Zo ben je altijd persoonlijk bereikbaar en kun je zelf ook bellen naar
Nederland. Voor de tarieven om vanuit Ghana naar Nederland te bellen met je Nederlandse
telefoonnummer, kun je terecht bij je telecomaanbieder.
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Welke talen worden er in Ghana gesproken?
De officiële taal van Ghana is Engels, als gevolg van jarenlange Britse overheersing. Ghanezen
spreken vaak ook nog enkele lokale talen. Het Twi (of Akan) de taal van de Ashanti's is de
overheersende lokale taal en wordt door vrijwel elke Ghanees gesproken. Andere talen zijn Ga,
Ewe, Gonja en Dagbani. Op scholen, in het bedrijfsleven en in de media is vrijwel alleen Engels de
voertaal.
Welke munteenheid wordt er in Ghana gebruikt?
De Ghanese munteenheid is de cedi (GHS). 1 GH₵ is onderverdeeld in 100 pesewas.
Kan ik geld opnemen / betalen met mijn pinpas in Ghana?
In Ghana kun je het beste terecht met contante euro's, die je daar kunt inwisselen voor Cedi's bij
de Forex-bureaus. Het inwisselen van travellercheques is veel lastiger en wordt dus niet door ons
aangeraden. Geld opnemen met je Nederlandse bankpas is slechts op één locatie in Accra
mogelijk.
Welk voltage wordt er in Ghana gebruikt?
In Ghana wordt gebruik gemaakt van 230V en Britse stekkers met drie pennen (type G plat). Het is
daarom aan te raden om één of meerdere wereldstekkers mee te nemen, onder andere
verkrijgbaar bij de ANWB-winkels. Stroomstoringen komen geregeld voor, dus een zaklantaarn
meenemen is niet geheel onverstandig.
Zijn er kledingvoorschriften voor Ghana?
Het dragen van nette, bedekkende (voor vrouwen; over de knieën en navel) kleding wordt gezien
als een teken van respect voor de bevolking.
Wat is het tijdsverschil tussen Ghana en Nederland?
Het is in Ghana in de zomer 2 uur eerder dan in Nederland en in de winter 1 uur.
Wat is de top van 10 toeristische attracties in Ghana?
• De mooie witte zandstranden, o.a Kokrobite, La Pleasure en Busua Beach
• The Volta Lake met een cruise naar Dodi Island
• Cape Coast Castle, een slavenfort van de UNESCO World Heritage-lijst
• St. Georgeʼs Castle, een slavenfort van de UNESCO World Heritage-lijst
• Wli waterfalls, één van de hoogste watervallen van West-Afrika
• Nzulezu Stilt Village, een bijzonder dorp dat gebouwd is op palen
• National Cultural Centre, helpt je Ghana's bruisende culturele identiteit te begrijpen
• Mole National Park, de beste plek om wild te zien in Ghana
• Kakum National Park, een natuurpark met een 350 meter lange touwbrug
• Wechiau Hippo Sanctuary, een indrukwekkend reservaat voor nijlpaarden
Vlucht
Wat zijn de grootste verschillen per luchtvaartmaatschappij?
Afriqiyah Airways

KLM

Prijs (in Euro)

500 - 700

700 - 900

Bagage

2 x 24 kg

23 kg

Vanaf luchthaven

Amsterdam, Brussel (DE), Dusseldorf (D)

Amsterdam

Vertrek

Vrijdag, zondag

Dagelijks

Non-stop

Nee, via Tripoli

Ja

Reistijd

+/- 10 uur

+/- 7 uur
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Hoe lang van tevoren moet ik inchecken op de luchthaven?
Wij adviseren je om drie uur voor vertrek in te checken. Dit is omdat de vlucht naar Ghana een
intercontinentale-vlucht is en je met een groep tegelijk incheckt.
Tevens biedt KLM de mogelijkheid om vanaf 30 uur voor vertrek thuis via de website online in te
checken. Je kunt dan eenvoudig zelf je stoel uitkiezen en er mogelijk voor zorgen dat je als groep
bij elkaar kunt zitten. Ook kun je op deze manier tijd besparen op de luchthaven, door wachtrijen te
vermijden bij de incheckbalies. Vergeet alleen niet om je bagage af te geven bij één van de
bagageafgiftepunten.
Welke voorwerpen mogen er niet mee in de handbagage?
In de handbagage zijn de volgende voorwerpen niet toegestaan om mee te nemen:
• Vuur- en andere wapens
• Voorwerpen met een scherpe punt of rand (o.a. scharen en scheermessen)
• Stompe voorwerpen (o.a. baseball- en softballbats, golfclubs en hengelstokken)
• Explosieven en bandbare stoffen
• Chemische en giftige stoffen
• Vloeistoffen en gels, tenzij deze verpakt zijn in verpakkingen van maximaal 100 ml en deze
verpakking in een gesloten doorzichtige hersluitbare plastic zak zit van maximaal 1 liter
(maximaal 1 zak per reiziger).
LET OP: Medicijnen en babyvoeding die aantoonbaar nodig zijn tijdens de reis, zijn wel toegestaan
in de handbagage.
Kosten
Wat zit er allemaal in de deelnemersbijdrage?
De deelnemersbijdrage is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
• Reiskosten (vlucht, accommodatie, vervoer in Ghana, eten en drinken en toeristische uitstapjes)
• Verzekeringen (verplichte reisverzekering en annuleringsverzekering indien gewenst)
• Organisatiekosten
• Unieke fotoboek om jullie onvergetelijke ervaring in Ghana vast te leggen.
Wat zit er allemaal in de projectbijdragen?
De projectbijdrage is het bedrag dat nodig is om het vrijwilligerswerk te verrichten bij jullie gekozen
project(en). We vermelden dit bedrag apart op de factuur. Op die manier is het makkelijker om
vrienden, familie en andere geïnteresseerden bij jullie reis te betrekken en ze te vragen om dit
bedrag (of zelfs meer) bij elkaar te krijgen. Omdat dit volledige bedrag ten goede komt aan de
gekozen projecten, kan er geen verwarring ontstaan over waar mensen precies geld voor geven.
Wat kost een reis met Samenwerkvakanties?
Een reis is al te boeken vanaf € 1.100,- en kan oplopen tot zoveel jij voor je reis te besteden hebt.
Samenwerkvakanties biedt reizen op maat aan, zo kun je zelf de mate van comfort kiezen (denk
aan bijvoorbeeld accommodatie en vlucht), de verhouding van werk en vakantie (aantal
toeristische uitstapjes), de keuze van de projecten en de duur van de reis. Al deze aspecten
spelen en rol in de totaalprijs.
Kan de totaalprijs nog wijzigen, nadat we onze boeking bevestigd hebben?
Omdat we helaas geen controle hebben over alle aspecten van de reis, is het mogelijk dat de
overeengekomen totaalprijs tot en met 21 dagen voor vertrek, naar boven of naar beneden wordt
gewijzigd. Dit kan echter alleen als gevolg van een wijziging in de op de reis toegepaste
wisselkoersen en / of een wijziging in de vervoerskosten (verhoging van brandstofkosten,
heffingen en belastingen). Indien de verhoging meer dan 10% van de totaalprijs betreft, kun je
geheel kosteloos het contract verbreken en betalen we je het reeds betaalde bedrag volledig terug.
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