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In dit meerjarenbeleidsplan wordt aangegeven wat de waarden en doelstellingen van Think 
Volunteer zijn en op welke wijze we deze realiseren. Het bestuur van de stichting Think Volunteer 
heeft dit meerjarenbeleidsplan vastgesteld op 12 Oktober 2020 en het plan heeft een 
geldigheidsduur van 3 jaar. Tot eind 2023.  

  

1. Think Volunteer  

1.1 Zakelijke gegevens  

Naam: Stichting Think Volunteer  

Vestigingsadres: Bijenkorf 74 7559 EP Hengelo  
E-mail: info@thinkvolunteer.com  
Website: www.thinkvolunteer.co m  

KvK nummer: 73677736  
Fiscaal nummer (RSIN):  859624973  

Bank: ING  

IBAN:NL17 INGB 0006 6754 48  

1.2. Reden van oprichting  

Mirthe en Zillah zijn in 2015 naar Indonesië gegaan met als doel onderzoek te doen naar Social Work 
in Indonesië en kennis te delen met een lokaal vrijwilligersproject. Ze gaven workshops over Social 
Work aan nieuwe vrijwilligers en hielpen ze op weg om hun kwaliteiten op een juiste manier in de 
praktijk te brengen. Daarnaast hebben ze een handleiding gecreëerd die handvatten geeft voor 
toekomstige vrijwilligers van Project Child. In de praktijk blijkt dit zo effectief te zijn, dat in 
samenwerking met Project Child besloten is om dit voort te zetten.  
  

Sociaal maatschappelijk werk in combinatie met reizen, het zogenoemde ‘Voluntourism’ wordt 
steeds populairder. Een mooi en leerzaam initiatief. Toch blijkt uit onderzoek dat de vrijwilliger hier 
vaker meer uithaalt dan de lokale doelgroep. Onwetende vrijwilligers die zich kortdurend willen 
inzetten voor kwetsbare doelgroepen hebben vaak geen idee wat voor gevolgen dit kan hebben. 
Voor meer uitleg zie bijlage 1. We willen (toekomstige) vrijwilligers de mogelijkheid bieden om 
projecten te ondersteunen op een verantwoorde manier. Kennis en ervaring zijn bij elkaar gebracht 
en Think Volunteer werd geboren.  
  

Momenteel zijn wij bijna drie jaar actief bezig. We zijn Think Volunteer begonnen met een focus op 
Indonesië en organiseerden we trainingen en workshops voor onze deelnemende stagiaires en 
vrijwilligers. De kern van onze missie toen zoals die was we ooit begonnen komt nog steeds overeen, 
maar we hebben besloten meer uit onze stichting te gaan halen. We willen in crisistijden, zoals de 
huidige coronapandemie, ons steentje blijven bijdragen.  Onze missie is nu om wereldwijd het 
internationale vrijwilligerswerk met een positieve impact te vergroten.  

1.3. Missie  

Sociaal maatschappelijk werk in het ontwikkelingslanden met een positieve impact verbeteren en 
met negatieve impact tegengaan.  



  

Het uitgangspunt van Think Volunteer is voluntourism op een betere en eerlijkere manier inzetten in 
ontwikkelingslanden. Het uitgangspunt van Think Volunteer is voluntourism op een betere en 
eerlijkere manier inzetten in ontwikkelingslanden.  

Uiteindelijk willen we op grotere schaal vrijwilligerswerk verbeteren. Elke kwetsbare doelgroep heeft 
recht op voorbereide vrijwilligers en de juiste zorg en middelen. Dit doen we door samen te werken 
met partnerorganisaties en de lokale bevolking. Wij delen onze kennis over verantwoordelijke zorg 
en zij delen hun kennis en lokale behoeften. We willen de zorg niet overnemen. Wat we wél willen is 
kennis en handvatten bieden, zodat projecten en lokale gemeenschappen hierop kunnen 
voortborduren.  

1.4 Visie  

Think Volunteer wil kennis en handvatten delen met reizigers en organisaties. Verbinding, 
vraaggericht werken en educatie staan hierbij centraal.  
Studenten, tussenjaars en vrijwilligers krijgen vaak niet de juiste voorbereiding en handvatten die ze 
nodig hebben om internationaal een positieve impact te leveren. Onwetende vrijwilligers die zich 
kort durend inzetten voor kwetsbare doelgroepen hebben vaak geen idee wat voor gevolgen dit kan 
hebben. We willen er voor zorgen dat het zogenoemde ‘voluntourism‘ (bijlage  1)  een positieve 
bijdrage levert. Iedereen, zowel de reiziger en lokale bevolking heeft recht op de juiste educatie, 
begeleiding en bescherming.  
Dit doen wij door toekomstige reizigers te informeren, trainen en te begeleiden. Er wordt geleerd 
om op een verantwoorde manier vrijwilligerswerk te doen, volgens onze richtlijnen en die van 
het Better Care Network (een organisatie die zich richt op zorg omtrent kinderen in   
ontwikkelingslanden)  

  



  

2. Projecten  
Think Volunteer staat voor internationaal verantwoord vrijwilligerswerk met positieve impact. 
Wij focussen ons op de volgende vier gebieden: sociaal, gezondheidszorg, onderwijs en natuur. 
Wij dragen door verschillende projecten bij aan deze missie:  

  
2.1 Kennisplatform  
Huidige situatie  

Om ons doel te bereiken, willen wij bewustzijn creëren voor onverantwoord vrijwilligerswerk en 
handvatten geven over hoe we wel op een verantwoorde manier kunnen bijdragen. Zowel 
vrijwilligers, stagiaires als reis- bemiddeling organisaties moeten de belangen inzien van juiste 
voorbereiding, begeleiding en nazorg en het nastreven van richtlijnen die kwetsbare doelgroepen 
beschermen.  

✓ We willen richtlijnen en een gedragscode ontwikkelen die  ‘verantwoord vrijwilligerswerk’ 
nastreeft.  

✓ Wij gebruiken bestaand e maar ook nieuw onderzoek voor verantwoording van onze missie. 
Samen met social workers, pedagogen, antropologen, professionals, ervaringsdeskundige en 
bestaande literatuur laten wij zien hoe belangrijk onze projecten zijn.  

✓ Wij voeren campagne waar we voluntourism met een positieve impact willen motiveren. We 
willen bewustwording vergroten door het delen van onderzoek, educatieve video’s en het 
geven van voorlichtingen en gastcolleges.  

✓ We zetten verschillende kanalen in om onze ‘doelgroep’ te bereiken, zoals social media en 
ons online kennisplatform. Hierop zullen we onderzoek,  beeldmateriaal en andere 
informatieve berichten delen met onze doelgroep.   

  
Ambities  

✓ Wij willen uitgebreid onderzoek doen naar verantwoord vrijwilligerswerk en richtlijnen 
creëren die kijken naar hoe studenten en vrijwilligers wel positieve impact kunnen leveren in 
het buitenland. Dit onderzoek baseren wij op bestaand onderzoek, literatuur, 
ervaringsdeskundigheid en de kennis en ervaring van onze social workers.  

✓ We willen dat meer Vrijwilligers en organisaties die internationaal vrijwilligerswerk 
aanbieden aan richtlijnen gaan voldoen. Richtlijnen  geven aan wat wij verstaan en belangrijk 
vinden. Deze richtlijnen informeren of een organisatie, bedrijf, vrijwilliger rekening houdt 
met de behoeften van de lokale bevolking en haar projecten in het buitenland.  

✓ Naast de bestaande samenwerkingen willen wij samenwerkingen aangaan met organisaties 
zoals Unicef, het Better Care network, SOS kinderdorpen. Ook de overheid kan een 
belangrijke rol spelen in de missie die wij nastreven. Wanneer zij erkenning geven aan 
richtlijnen en projecten creëren we een groot draagvlak. Deze samenwerkingen hebben 
tevens als doel kennis opdoen en delen over de ontwikkelingen omtrent ‘verantwoord 
vrijwilligerswerk met impact’  

✓ Vrijwilligerswerk met een negatieve impact, zoals Weeshuistoerisme tegengaan. Het is een 
veelbesproken onderwerp: de hoeveelheid weeshuizen in Azië. Veel van deze weeshuizen 
zijn ontstaan vanuit een commercieel doel. Zij zagen in dat veel vrijwilligers graag iets willen 
betekenen voor kinderen en bereid zijn hier geld voor te betalen. Sommige kinderen waren 
niet eens echte wees en hadden één of beide ouders nog. Ouders werd verteld dat de 
kinderen een betere toekomst hebben in een weeshuis en op deze manier werden de 
weeshuizen gevuld. We werken alleen samen met weeshuizen, die het belang van de 
kinderen voorop stellen en kijken naar gezinsherenigingen of naar gezins mogelijkheden.  



  

✓ Wij gaan het team uitbreiden met meer deskundigen die kennis over onderwerpen zoals 
ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, antropologie, culturen, geloof beschikken. We 
hebben meer expertise nodig over culturen en het werken in verschillende 
ontwikkelingslanden. Wij zijn begonnen met twee werkgebieden; Nederland en Indonesië, 
en hebben daar partners en projecten. Wij willen ons wereldwijd gaan inzetten en hebben 
daarvoor draagvlak van meerdere landen nodig.  

  
  

2.2 Think Volunteer Academy  

Huidige situatie  
Om een positieve verandering te krijgen en de ethische problemen en argumenten tegen 
vrijwilligerstoerisme te overwinnen, hebben we vrijwilligers en stagiaires nodig die voorbereid zijn, 
juiste verwachtingen hebben en verantwoordelijk zijn. Think Volunteer is er van overtuigd dat kennis 
en educatie het meeste positieve effect heeft op langere termijn. Het is belangrijk dat de reiziger 
zich bewust is van zijn of haar rol in een ander land en de mogelijke positieve, maar ook negatieve 
gevolgen. Een van de belangrijkste manieren om een positieve impact te leveren is voorbereiding en 
begeleiding voor, tijdens en na het vrijwilligerswerk. We doen dit middels ons project: “Think 
Volunteer Academy”.  

✓ Think Volunteer zet ervaringsdeskundigen met social work, pedagogiek en psychologie 

achtergrond in om ervoor te zorgen dat studenten en vrijwilligers de training en begeleiding 
krijgen die zij en de lokale doelgroepen verdienen. Westerse deelnemers die stage of 
vrijwilligerswerk gaan doen in het buitenland zo goed mogelijk voorbereiden en begeleiden.  

✓ Wij geven workshops en coaching aan studenten en vrijwilligers. Zie bijlage 1.     

✓ De workshop is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Door deze workshop te 
volgen wordt de deelnemer klaargestoomd voor het werk dat ze gaan verrichten bij het 
buitenlandse project. Tijdens de workshop zullen we ons onder andere verdiepen in:  

- De introductie van het project  

- Social Work en Pedagogiek  
- Hechting en Trauma  

- Better Care Network  
- Cultuur en geloof  

- Ethiek en dilemma’s  
- Duurzame projecten  

- Mijn rol als vrijwilliger of stagiaire  
- Kwaliteiten en valkuilen  

- Taalles  

✓ Onze workshops en coaching-trajecten worden aangeboden aan individuen, maar ook aan 

reis en bemiddelingsorganisaties. Think Volunteer neemt verantwoordelijkheid voor 
voorbereiding en coaching waar andere organisaties vaak geen tijd in willen steken.  

✓ Wij toetsen of vrijwilligers klaar zijn om naar het buitenland te gaan. Vrijwilligers krijgen een 

examen voor verantwoord vrijwilligerswerk. Er wordt hier gecontroleerd dat de vrijwilliger 
goed voorbereid is en de content van de workshops en introductie goed in de praktijk kan 
gebruiken.  

✓ Tijdens het vrijwilligerswerk kunnen studenten en vrijwilligers door ons worden gecoacht. Ze 

worden gekoppeld aan een Social Worker. Tijdens een ervaring in het buitenland kun je 
tegen bepaalde dingen aanlopen. Voorbeelden hiervan zijn een cultuurshock, verschillende 
normen en waarden en verkeerde verwachtingen. Bij supervisie staat denken en reflecteren 



  

centraal. Ingebrachte casussen worden inzichtelijk gemaakt en persoonlijke ontwikkeling 
wordt gestimuleerd.  

✓ Aan het einde van een vrijwilligers/stage periode zullen we terugblikken en wordt er 

geëvalueerd. De deelnemer krijgt aan het einde van het vrijwilligerswerk een certificaat. 
Door middel van het vragen van feedback, het doen van onderzoek en het delen van kennis 
willen wij onze workshops en het coaching traject voor vrijwilligers en stagiaires blijven 
verbeteren.  

  
Ambities:  

✓ Think Academy ontwikkelt een online internationaal kennisplatform waarin de juiste kunde, 
training en begeleiding te vinden is voor internationaal vrijwilligerswerk.  

✓ Think Academy draagt wereldwijd bij aan ‘op weg naar voluntourism met een positieve 

impact’. We focussen ons niet meer alleen op Indonesië, maar willen een platform 
aanbieden waar elke reiziger, student of vrijwilliger wat aan kan hebben.  

✓ Think Academy presenteert dit platform in de vorm van een online omgeving en een 

telefoon app met oa: online lesmethodes, coaching, toetsing, certificaat, chatfunctie, 
deskundig advies en een academy in het engels.  

✓ Think Academy verbindt organisaties, studenten en vrijwilligers wereldwijd met elkaar. Ze 
delen kennis en ervaringen.  

✓ Think Academy bereid haar team uit gaat verder op zoek naar ervaringsdeskundigen en 

samenwerkingen die het doel ten goede komen.  

✓ Om Think Academy te ontwikkelen maken wij gebruik van sponsoren, fondsen en eventuele 
subsidies.  

2.3 Think Charity  

Think Charity is een micro- crowdfunding platform waarbij wij financiële projectondersteuning 
bieden voor verschillende thema’s in ontwikkelingslanden: social work, gezondheid dier en natuur 
en educatie.  

  
Huidige situatie  

 

✓ We ondersteunen momenteel vier projecten in Indonesië.  

✓ Wij bieden onze donateurs concrete projectdoelen, waar men duidelijkheid krijgt over wat 
er met het geld gebeurt.  

✓ Donaties zijn nodig om een duurzaam impact te leveren voor de kwetsbare doelgroepen in 
samenwerking met vele internationale projecten die deskundigheid hebben van een 
probleemgebied. Samen met onze donateurs geven wij impact op microniveau. Wij zijn 
betrokken, op locatie, transparant en verantwoord.  



  

✓ Met Think Volunteer hebben we een netwerk opgebouwd met veel lokale partners en 
initiatieven. We willen niet alleen impact leveren door het vrijwilligerswerk op 
internationaal niveau te verbeteren, maar ook door financieel een steentje bij te dragen. We 
kijken naar lokale behoeften en spelen hierop in.  

✓ Wij werven donaties van donateurs en sponsoren. De donateur kan dan kiezen om eenmalig 
te doneren maar ook om maandelijks te doneren. Donateurs die een bedrag vanaf 25€ 
doneren of die gekozen hebben om maandelijks of jaarlijks te doneren zijn “Vriend van 
Think Volunteer”.  

✓ De projecten en doelen krijgen aandacht op social media en andere promotiekanalen.  

✓ Naast projectondersteuning Indonesië, zullen we ook aandacht gaan vragen voor projecten 
in andere landen. Tevens werven wij ook donaties en fondsen voor ons kennisplatform: het 
doen van onderzoek, student/vrijwilliger-begeleiding, inspelen op de projecten, middelen 
aanreiken waar nodig.  

 
Ambities:   

✓ Meer sponsoren en donateurs werven om onze doelen te bereiken.  

✓ Wij geven financiële steun aan projecten wereldwijd. Wij zijn begonnen met een focus op 
Indonesië maar wij willen doelen in andere landen ook de aandacht geven die zij verdienen 
en op microniveau ondersteunen. Dit doen wij door het werven van donaties van zowel 
particulieren als bedrijven. Internationale bedrijven maken gebruik en consumeren in 
ontwikkelingslanden, hier willen wij bewustzijn omheen creëren. Wij bieden deze bedrijven 
de mogelijkheid om iets terug te doen voor het land. Dit kan bijvoorbeeld door Think 
Volunteer te sponsoren of te doneren aan een van onze doelen.  

✓ Wij stimuleren vrijwilligers en stagiaires om hun eigen acties te promoten op Think Charity. 
We proberen internationale studenten en vrijwilligers te motiveren om meer uit hun 
vrijwilligerswerk te halen door ook financieel een bijdrage te leveren. Ze kunnen daar hun 
eigen charity starten en promoten, mits deze aan onze richtlijnen voldoen.  

✓ Wij blijven innoveren met acties om geld binnen te halen voor onze doelen.  Wij willen 
bijvoorbeeld een cadeaukaart ontwikkelen waarbij particulieren aan vrienden of familie de 
mogelijkheid geven om een donatie te doen voor een doel naar keuze. Wij gaan ons ook 
meer focussen op subsidies om onze doelen te ondersteunen.  

 

  



  

3.  Netwerk  
Wij gaan passende samenwerkingen aan in zowel Europa als de rest van de wereld, waardoor wij 
kennis koppelen en ons netwerk verbreden. Wij willen door communicatie en samenwerkingen de 
positieve impact van verantwoord internationaal vrijwilligerswerk vergroten. Hierbij valt te denken 
aan diverse opleidingsgebieden, scholen, reisorganisaties,  zorgorganisaties en NGO’s.  
  
Huidige situatie   

✓ Reisorganisaties en bemiddelingsbureaus die vrijwilligerswerk aanbieden willen we aan ons 
netwerk koppelen. Momenteel werken we samen met Intern Indonesia en Careforce. Deze 
organisaties huren Think Volunteer in om deelnemende vrijwilligers en studenten 
voorbereiden en te begeleiden tijdens werkzaamheden in het buitenland.  

✓ We hebben connecties met verschillende stichtingen die actief zijn in Nederland en 
buitenland.  

✓ We hebben contact met verschillende opleidingsinstellingen als hogescholen, universiteiten. 
Zowel in Nederland als in Indonesië  

✓ We krijgen ondersteuning van verschillende sponsoren  
 

 ✓ Overzicht van huidige samenwerkingen:  
Onderwijs buiten 

Europa  

Onderwijs in Europa  Partners in Europa Sponsoren  

-UNISA  

-UNY  
- YAB  

  

Buiten Europa NGO’s  

Hanze Groningen  

Saxion Enschede  
Koning Willem 1 college  
Fontys (PABO)  

Friesland College  

- Intern Indonesia -Haëlla Stichting  

- CareForce                -Praktijkfonds  
- WelZowijs                - WelZowijs  
- YPI                              - Openhof Rijssen 

- YNESS  

-Rumah Impian  

-Hoshizora foundation  
-Helen Keller  
-Yakkum  

-Mitra Wacana  

-Teruna Bangsa  -WRC Jogjakarta  

-Sumatra Volunteer -SRI rainforest  
-Victory Plus -CLEAR Communitas  
-Sayap ibu -Project Child Indonesia  

-Hospital Bantul -SAMIN  

  



  

Ambities  

✓ Reisorganisaties en bemiddelingsbureaus die vrijwilligerswerk aanbieden willen we aan ons 
netwerk koppelen. Wij willen verbinden en delen onze kennis met organisaties en hun 
deelnemers. Hoe meer organisaties gebruik maken van ons platform, hoe meer positieve 
impact wij leveren.  

✓ Positie versterkers zoals de overheid, Unicef, Better Care Network moeten ervoor zorgen dat 
wij meer draagkracht krijgen en kwaliteit uitstralen. Wij werken bijvoorbeeld op dit moment 
al samen met SOS Kinderdorpen Indonesië.  

✓ Samen met scholen, studenten en universiteiten doen wij onderzoek. Deze partijen worden 
dus ingezet vanuit Europa om indirect impact te leveren in het buitenland. Tevens hebben 
we mensen met social work, psychologie, kennis en ervaring nodig die ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een kwalitatieve workshop, coaching.  

✓ Samen met NGO’s en ervaringsdeskundige in zowel Nederland als het buitenland werken wij 
aan onderzoek en content voor Think Academy  

✓ Veel internationale bedrijven werken en consumeren in ontwikkelingslanden, hier willen wij 
bewustzijn omheen creëren. Wij  bieden deze bedrijven de mogelijkheid om iets terug te 
doen voor het land. Dit kan bijvoorbeeld door Think Volunteer te sponsoren of te doneren 
aan een van onze doelen op Think Charity.  

 

  
4. Organisatie structuur  

Think Volunteer is een stichting zonder winstoogmerk. We functioneren vrijwel volledig dankzij 
enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers en stagiairs, die zich inzetten voor het algemeen 
belang.  
  

Het team   
Bestuur   
Voorzitter:                        Zillah-Marie Paliama  

Secretaris:                        Mirthe Kroeze  
Penningmeester:            Evie Camps  
Bestuurslid  Zakelijk :     Joffrey Bieleman  

Bestuurslid Algemeen:   Ruben Fukur  
  
Lokale coördinator: Narwastu Kartikasari  

Lokale coördinator: Intan Prawesti  
Lokale coördinator:         Fara Dibahiskanda  
Docente Indonesisch: Narwastu Kartikasari  

Docente Indonesisch: Intan Prawesti  
Docent Indonesisch:       Albert Gerson Unfinit  

Ambassadeurs:  
- Saxion Hogeschool Enschede  
- Hanzehogeschool Groningen  

- Kiki Leijdekkers  
- Annabelle Poventud                          - 
- Sophie van Laarhoven  

- Sophie Verberne  
- Sophie Kroeze  
- Tijmen Eijkelenkamp  

- Koen Duinkerken  

  
 

 

 

  



  

5.Financiën  

Think Volunteer is een organisatie zonder winstoogmerk. Alles wat binnenkomt, gaat er ook weer 
uit.  

Om de projecten gedurende het jaar te kunnen blijven ondersteunen en om onze vrijwilligers en 
stagiairs op zo’n manier op te vangen en begeleiden, zijn we afhankelijk van donaties en een eigen 
bijdrage die vrijwilligers/stagiairs of hun organisaties betalen. 
 

Wij hanteren een beleid van 90% ten bate van de inkomsten rechtstreeks naar de projecten en 
maatschappelijke doelstellingen van de organisatie. De stichting beoogd geen winstoogmerk wat 
overeenkomt met onze statuten in artikel 3. 
 
Voor een transparante en eenvoudige opzet hebben wij onze inkomstenstromen in vier posten 
onderverdeeld op op de begroting. Wij hanteren vier varianten voor inkomsten voor onze stichting. 
 
1. Subsidies en fondsen: Jaarlijks vragen wij een aantal fondsen aan die de  doelstelling van onze 
stichting via projecten kunnen ondersteunen. Dit zijn fondsen die bij willen dragen aan de positieve 

impact van vrijwilligerswerk.  

 
2. Zakelijke Vrienden: Via zakelijke vrienden bieden wij bedrijven de mogelijkheid om ons te 
sponsoren. Met het bedrijf wordt bekeken wat het beste passend is. Zakelijke vrienden stellen naast 

een financiële bijdrage ook hun kennis en netwerk in.  

 
3. Donaties: Jaarlijks ontvangen wij van donateurs, kerken en andere maatschappelijke organisaties 
donaties. Deze donaties en schenkingen komen ten goede van de projecten. Als een donateur 

specifiek wil schenken voor een bepaald doel proberen wij hier maatwerk in te leveren.  

  
4. Think Charity : Voor het project Think Charity, waarmee wij verschillende doelen ondersteunen, 

zijn wij voornamelijk afhankelijk van donateurs en sponsoren.  

 
We willen niet volledig afhankelijk worden van sponsoren/fondsen die van de één op andere dag 
weg kunnen wegvallen want dan heeft de stichting in onze ogen geen bestaansrecht. Vrijwilligers, 

stagiaires of hun reisorganisatie geven een bijdrage voor onze voorbereidende workshop, 
begeleiding en coaching traject.  Think Volunteer probeert via haar website, nieuwsbrief en social 
media kanalen inzicht te geven in wat er met het geld van vrijwilligers, stagiairs, donateurs en 

sponsoren gebeurt. Ieder jaar wordt er op de website een jaarrekening en jaarverslag gepubliceerd 
om donateurs, sponsoren, (oud-) vrijwilligers en stagiairs en andere volgers inzicht te geven in de 

geldstromen van de organisatie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Begroting Think Volunteer 

   2020 2021 2022 202 

Inkomsten        

Subsidiebijdrages   €           2.500,00   €  15.000,00   €  15.000,00   €  25.000,00  

Donateurs en giften   €           1.500,00   €    1.500,00   €    2.500,00   €    5.000,00  

Zakelijke vrienden    €           1.000,00   €    5.000,00   €    5.000,00   €    5.500,00  

Think Charity (acties)    €           5.000,00   €  10.000,00   €  12.500,00   €  15.000,00  

       

    €         10.000,00   €  31.500,00   €  35.000,00   €  50.500,00  

Uitgaven        

Stichtingskosten    €              750,00   €    1.000,00   €    1.000,00   €    1.500,00  

Administratiekosten    €              750,00   €    1.500,00   €    1.500,00   €    2.000,00  

Projectkosten Subsidies    €           2.500,00   €  15.000,00   €  15.000,00   €  25.000,00  

Overige kosten 

projecten   €           5.000,00   €  15.000,00   €  16.500,00   €  21.000,00  

Algemene reverse   €           1.000,00   €    1.000,00   €    1.000,00   €    1.000,00  

       

    €         10.000,00   €  33.500,00   €  35.000,00   €  50.500,00  

De stelregel is dat maximaal 10% van de posten gerefereerd wordt voor algemene reverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

Bijlagen  
  
1. Voluntourism  
Geen land meer te ver, reizen is populair. Je kent vast wel iemand om jou heen die een verre reis 
gemaakt heeft of een tijdje in het buitenland heeft gewoond. Velen willen tijdens zijn of haar reis 
ook graag wat betekenen voor het land waar ze naar toegaan, het zogenoemde ‘voluntourism’. 
Waarschijnlijk zijn termen als “verantwoord vrijwilligerswerk” en “duurzaam reizen” je 
tegenwoordig niet meer onbekend. Maar wanneer zijn we verantwoord bezig?   Hoe kunnen we 
samen op een   haalbare manier ervoor kunnen zorgen dat kwaliteit gewaarborgd wordt, voor 
zowel de reiziger, de reisorganisator en de lokale bevolking in het buitenland zelf. Think Volunteer 
onderzoek zoekt en wil jou informeren over hoe jij als student, vrijwilliger of organisatie net zo veel 
uit een buitenlandse ervaring haalt als de lokale bevolking.  
  

Wanneer ben je verantwoord bezig?  
Veel vrijwilligers gaan aan de slag met kwetsbare kinderen in een kinderhuis, shelters, opvang van 
kinderen en/of gezinnen die op straat leven, geven les. Het biedt organisaties de kans om “gratis” 
ondersteuning te krijgen. Helaas heeft het hedendaagse voluntourism niet altijd positieve invloed. 
Stel je voor dat je een 20-jarige student uit Europa bent. Je ziet een advertentie over straatkinderen 
in Indonesië. Je hebt het gevoel dat je wordt geroepen om deze arme kinderen te helpen - JIJ kunt 
hun redder zijn. Je besluit een maand vrijwilligerswerk te doen in Indonesië in combinatie met 
weekendtrips naar stranden, dorpen en culturele plaatsen. Dit alles terwijl je een emotionele band 
creëert met de jonge kinderen van je vrijwilligerswerk. Er gaat een maand voorbij, je hebt een 
geweldig moment gedeeld met deze Indonesische kinderen. Je hebt ze Engels geleerd, spelletjes 
met ze gespeeld en voor ze gezorgd. Met een gevoel van voldoening keer je terug naar Europa met 
het idee dat je problemen hebt opgelost in Indonesië. Je realiseerde je alleen niet dat je mogelijk 
problemen hebt veroorzaakt.  De kinderen raken gehecht aan de vrijwilliger die hen aandacht geeft 
en hen steeds weer verlaat. Dit schaadt het hechtingsproces van een kind, ze verliezen uiteindelijk 
het vertrouwen in mensen, wat in de toekomst negatieve gevolgen kan hebben (Better Care 
Network).  
Het huidige probleem is dat reizigers vaak niet de juiste voorbereiding en tools krijgen die ze nodig 

hebben om internationaal een positieve impact te kunnen leveren. Om een positieve duurzame 
verandering te krijgen en de ethische problemen en argumenten tegen vrijwilligerstoerisme te 
overwinnen, hebben we vrijwilligers en stagiaires nodig die voorbereid zijn, juiste verwachtingen 

hebben en verantwoordelijk zijn. Think Volunteer is er van overtuigd dat kennis en educatie het 
meeste positieve effect hebben op langere termijn. Het is belangrijk dat de reiziger zich bewust is 
van zijn of haar rol in een ander land en de mogelijke positieve, maar ook negatieve gevolgen. Er 

moet meer diepgaande kennis zijn voor de cultuur en meer belangstelling voor de lokale bevolking 
om ze te begrijpen en vervolgens te kunnen helpen. Zo kan de lokale bevolking bij milieurampen 
meer leren over hun eigen veiligheid en krijgen ze Engelse les om hen betere kansen te geven voor 

de toekomst.  
We kunnen milieurampen niet voorkomen, we kunnen de armoede niet volledig bestrijden. 
Westerse en lokale krachten kunnen echter worden gebundeld om het verschil te maken voor deze 
"kwetsbare" doelgroepen.  
 
Wil jij reizen en echt daadwerkelijk steentje bijdragen?  



  

Dan zul je je aan bepaalde richtlijnen, zoals die van het Better Care Network, moeten houden en je 
goed voorbereiden. Het is belangrijk dat je bewust bent van jouw rol in een ander land en de 
eventuele positieve, maar ook negatieve gevolgen.  



  

2. Stichting activiteiten  

 



  

 Think Charity Platform 
 
Doel: Think Charity is een crowdfunding platform waarbij wij projectondersteuning bieden op            
verschillende thema’s: social work, gezondheid, educatie en dier en natuur. Niet alleen het delen van               
kennis en handvatten, maar ook financiële ondersteuning kan er voor zorgen dat er op een juiste                
manier ingespeeld wordt op lokale behoeften. Deze basis investeringen zijn nodig om een duurzaam              
impact te leveren voor de kwetsbare doelgroepen ieder probleemgebied. We halen geld op voor               
doelen op microniveau, maar met een grote impact.  
Het uiteindelijke doel is om deelnemers van Think Volunteer, studenten en vrijwilligers, te motiveren              
om zelf een crowdfunding te starten en deze op het Think Charity platform te plaatsen.  
 
Binnen het platform is de keuze om om eenmalig te doneren maar ook om maandelijks te doneren.                 
Donateurs die een bedrag vanaf 25€ doneren of die gekozen hebben om maandelijks of jaarlijks te                
doneren; zijn “Vriend van Think Volunteer”. De deelnemers van Think Volunteer kunnen ook kiezen              
om zelf een project te starten in eigen land of in het buitenland. Dit project moet voldoen aan onze                   
richtlijnen. Deelnemers kunnen dan via Think Charity donaties werven om het project te             
ondersteunen. 

Waarom Think Charity? Wij zijn betrokken, op locatie, transparant en verantwoord. Bij Think Charity              
weet je dat het geld bijdraagt aan concrete doelen die grote impact zullen leveren. Wanneer een                
student of vrijwilliger zelf een crowdfunding start wordt het netwerk van hem of haar bereikt en meer                 
betrokkenheid gegenereerd. De acties worden opgezet en uitgevoerd op microniveau. De student of             
vrijwilliger organiseert, Think Charity ondersteunt. Er is duidelijkheid over waar het geld naar toe gaat.  

Fases: Momenteel hebben we nog een focus en specialisatie in Indonesië. Hier staan we nog om 
bekend. Stap voor stap laten we dit los en werken we toe naar ons uiteindelijke doel “ Micro - 
Crowdfunding / Charity platform worden waar studenten en vrijwilligers bij betrokken worden en hun 
eigen funding en acties kunnen gaan starten. “ 



  



  

 

✓ Think Volunteer Academy  

 

  

✓ Projectplus  

Een project die in Nederland georganiseerd wordt. Scholieren, studenten of vrijwilligers 
krijgen de kans om in Nederland om onderzoek te doen, fondsen te werven, activiteiten te 
organiseren en bij te dragen aan ons goede doel. Dit kan een individueel onderdeel van een 
stage,minor of afstudeeropdracht van een student, maar het kan ook georganiseerd worden 
in samenwerking met middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Project plus kan in 
combinatie met alle Think Volunteer projecten.  
  

✓ Voorlichting   

Wij bieden voorlichtingen aan scholen en organisaties. Voorlichtingen kunnen gaan over 
verantwoord vrijwilligerswerk, sociaal/duurzaam reizen en ondernemen. Op deze manier 
willen we meer mensen inspireren om vrijwilligerswerk te doen op een verantwoorde 
manier en internationalisering met een goed doel motiveren.   


