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Intern Indonesia, een organisatie  voor Indonesië.
Wij zijn Mirthe en Ruben en we zijn blij ons te
mogen voorstellen. Mirthe is in 2015 samen met
haar voormalig compagnon Zillah naar
Yogyakarta, Indonesië gereisd om onderzoek te
doen naar sociaal werk en hun kennis over dit
onderwerp met de lokale bevolking te delen.
Door deze ervaring kwam het idee om Stichting
Think Volunteer op te starten, met als doel
andere niet- gouvernementele organisaties
(NGO's) en sociale organisaties op een
verantwoorde manier te ondersteunen in
Indonesië. Het uitgangspunt van Think Volunteer
is om een betere en eerlijkere sociale en
gezondheid zorg te creëren. Think Volunteer
doet dit door de vrijwilligers / stagiaires op te
leiden door de juiste bagage te geven om betere
vaardigheden toe te passen tijdens het werk bij
een lokale organisatie. Think Volunteer richt zich
op de behoeften van de lokale gemeenschap en
de vrijwilliger. Betere vrijwilligers betekenen
immers betere zorg. Vrijwilligers en stagiaires
krijgen de gelegenheid om hun vaardigheden toe
te passen, zichzelf

te ontwikkelen en het verschil te maken. En alle
kwetsbare groepen ontvangen wat ze verdienen -
passende ondersteuning.

Door de ervaring met Think Volunteer was een stap
naar Intern Indonesia snel gemaakt. Naast
maatschappelijke en educatieve organisaties wilden
we ook andere studenten / vrijwilligers de
mogelijkheid geven op een mooie leerzame
stageperiode in Indonesië. Bovendien gaf deze stap
de kans aan andere bedrijven om hun specifieke
kennis te delen met studenten, zodoende was
Intern Indonesia geboren. De afgelopen jaren
heeft Zillah een zeer belangrijke impact gehad bij
Intern Indonesia, echter deed ze een stap terug,
niettemin heeft Ruben haar rol overgenomen en
vormt Ruben samen met Mirthe het huidige team
van Intern Indonesia. 

Wij, Mirthe en Ruben, kijken zorgvuldig naar jouw
wensen om de perfecte stageplek te vinden. Intern
Indonesia verzorgt stages voor iedereen!
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Deze projecten zetten zich voornamelijk in voor de (straat)kinderen in de arme wijken rondom Yogyakarta.
Zij zorgen onder andere voor voor- en naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, Engelse les en trainingen
in een activiteitencentra. Onderwerpen waar bijvoorbeeld aandacht aan wordt besteed zijn: gezondheid,
hygiëne, milieu etc. Daarnaast is persoonlijke aandacht en ontwikkeling erg belangrijk. Het doel is om
kansen te creëren voor een betere toekomst. Met de inwoners van deze arme wijken wordt er nagedacht
en stilgestaan bij de belangen van de gemeenschap. Samen proberen we alle partijen actief tebetrekken
zodat er effectief samengewerkt kan worden aan verbeteringen.

 KWETSBARE KINDEREN

In Indonesië zijn er veel mensen besmet met HIV of Aids. Dit is een gevoelig onderwerp, aangezien er nog
steeds op “seksualiteit” en drugs een taboe ligt. Dit maakt het voor de gediagnosticeerde mensen lastig
om hulp en ondersteuning te zoeken. Gelukkig zijn er projecten die zich inzetten voor deze doelgroep. Er
worden voorlichtingen en trainingen gegeven zodat mensen leren omgaan met hun aandoening en de
bijkomende psychische en sociale problemen. Er wordt gefocust op empowerment. Mensen met HIV of
Aids worden geholpen weer grip te krijgen op hun eigen situatie en omgeving, zodat ze weer kunnen
deelnemen aan de samenleving.

HIV/AIDS

Traditioneel gezien is men geneigd om kinderen die in armoede leven uit huis te plaatsen omdat dat
“beter voor hen is”, zo hebben ze in ieder geval toegang tot basisvoorzieningen en kunnen ze naar school,
zo wordt geredeneerd. In Indonesië zijn er om deze redenen veel weeshuizen ontstaan.Think Volunteer
vindt dat alleen armoede nooit de reden zou mogen zijn voor uithuisplaatsing van een kind. In de meeste
gevallen is het nog altijd beter voor het kind om op te groeien in een gezinsomgeving (ook als dat niet de
eigen familie is) vanwege de ondersteuning en affectie die kan worden gegeven en die essentieel zijn voor
de gezonde ontwikkeling van het kind. Helaas is er in Indonesië onvoldoende geld, kennis en zijn er weinig
middelen om dit te realiseren. Daarnaast is er voor sommige kinderen geen andere optie dan een
weeshuis. Wij werken samen met weeshuizen welke openstaan voor verbetering en kijken naar het kind
als individu. Samen proberen we zoveel mogelijk een gezinsomgeving te creëren.

WEESHUIZEN/KINDERHUIZEN

Via Think Volunteer zijn er mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, stage, onderzoek en een vrije minor op de
volgende gebieden:

STAGE VRIJE MINOR ONDERZOEK VRIJWILLIGERSWERK

 MOGELIJKHEDEN1.

SOCIAAL WERK
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De crisis huizen zijn bedoeld voor vrouwen die kwetsbaar zijn voor geweld of overlevenden van geweld
zijn. De vrouwen kunnen tijdelijk in het crisishuis terecht en ontvangen hier ondersteuning en begeleiding.
Er worden programma’s aangeboden die gericht zijn op zowel juridisch als psychologisch welzijn van de
vrouwen. Empowerment staat hierbij centraal. Het doel is om de vrouwen te voorzien van kennis,
vaardigheden om hen te versterken en te bevrijden van geweld. Voor psychologisch herstel van de
slachtoffers, vrouwen en kinderen, wordt psychologische hulpverlening aangeboden.Naast hulp voor
vrouwen, worden er ook programma’s aangeboden voor mannen. Denk hierbij aan het leren omgaan met
emotie en agressie.

CRISIS OPVANG

Mensen met een beperking worden in Indonesië niet zo geaccepteerd als in Nederland. Door gebrek aan
kennis en bekendheid weet men niet waarom mensen met een beperking zich anders gedragen. Door
religieuze redenen schaamt men zich voor het krijgen van een kind die een beperking heeft. Dit wordt
gezien als een ‘slecht karma’. In Indonesië zijn ze hierdoor snel geneigd om hen af te staan. Een mens met
een verstandelijke/lichamelijke beperking heeft zijn eigen kwaliteiten en heeft net zoveel recht er te zijn als
ieder ander en het recht om zichzelf te zijn. Wij werken met projecten welke opvang, lesprogramma’s en
activiteiten aanbieden voor mensen met een beperking en hun familie.

GEHANDICAPTENZORG

Hier gaan de studenten werken in het reguliere basisonderwijs. Momenteel werken wij samen met vier
basisscholen in Yogyakarta. Beide hebben ze ervaring met internationale studenten.

 REGULIERE BASISSCHOOL

Ervaren en gekwalificeerde buitenlandse en lokale leraren bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs voor
klassen die variëren van kleuterschool tot basisschool.

INTERNATIONAL SCHOOL

Terugkeer naar Nederlands onderwijs
Nederlandse inburgering
Behalen van een internationaal diploma, zoals IB, IGCSE, of AICE
Bijhouden van het Nederlands: bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van
mondelinge/luister/schrijf leesvaardigheid

De kleine Nederlandse school biedt lessen aan voor kinderen en volwassenen in Indonesië. Er wordt NTC
les gegeven. Dat betekend dat de nadruk van de lessen ligt op de Nederlandse taal en Cultuur. Er is een
taalspeelgroep, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en er worden taalcursussen aangeboden. 
Doelen zijn:

NEDERLANDS ONDERWIJS

Deze educatieve organisaties zetten zich voornamelijk in voor de (straatkinderen in de arme wijken
rondom Yogyakarta. Deze kinderen hebben helaas niet altijd toegang tot regulier onderwijs. De
organisaties zorgen onder andere voor voor- en naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, Engelse les en
trainingen in een activiteitencentra. Onderwerpen waar bijvoorbeeld aandacht aan wordt besteed zijn:
gezondheid, hygiëne, milieu etc. Daarnaast is persoonlijke aandacht en ontwikkeling erg belangrijk. Het
doel is om kansen te creëren voor een betere toekomst. Met de inwoners van deze arme wijken wordt er
nagedacht en stilgestaan bij de belangen van de gemeenschap. Samen proberen we alle partijen actief te
betrekken zodat er effectief samengewerkt kan worden aan verbeteringen.

VOOR EN NASCHOOLSE OPVANG - KWETSBARE KINDEREN

EDUCATIE
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Deze school biedt hulp aan kinderen die speciale zorg nodig hebben. De kinderen hebben een
meervoudige handicap. De meesten zijn doof of blind/slechtziend, of hebben een combinatie hiervan. Het
doel van de school is om de kinderen vaardigheden aan te leren om meer zelfstandig te worden. De
school hanteert groepslessen, maar ook een-op-eenbegeleiding. Op deze manier kunnen de unieke
behoeften van elk kind door de leraar worden behandeld.De school is uitgerust met een bibliotheek met
braille- en gedrukte boeken, samen met videolampen voor kinderen die een grote afdruk willen hebben.
Er is een zwembad op de school dat speciaal is ontworpen voor kinderen met meervoudige beperkingen.
Er zijn computers voor de kinderen om hun luistervaardigheid, toetsenbordvaardigheden en toegang tot
technologische vaardigheden te ontwikkelen.

SPECIAAL ONDERWIJS

Wij werken samen met twee privé klinieken. Een kliniek is gespecialiseerd in fysiotherapie voor kinderen
met een beperking. De andere kliniek is een kliniek toegankelijk voor iedereen.

KLINIEK FYSIOTHERAPIE

Privé klinieken, gespecialiseerd in mensen/kinderen met een beperking
Instellingen / opvanghuis
Scholen

Mensen met een beperking worden in Indonesië niet zo geaccepteerd als in Nederland. Doorgebrek aan
kennis en bekendheid weet men niet waarom mensen met een beperking zichanders gedragen en wat zij
precies nodig hebben. Door religieuze redenen schaamt men zichvoor het krijgen van een kind die een
beperking heeft. Dit wordt gezien als een ‘slecht karma’. In Indonesië zijn ze hierdoor snel geneigd om hen
af te staan. Een mens met eenverstandelijke/lichamelijke beperking heeft zijn eigen kwaliteiten en heeft
net zoveel recht er te zijn als ieder ander en het recht om zichzelf te zijn. Wij werken met projecten welke
opvang,zorg en activiteiten aanbieden voor mensen met een beperking en hun familie. Hieronder vallen:

GEHANDICAPTENZORG

Dit zijn voornamelijk kleine lokale klinieken waar basiszorg wordt geboden aan vooral dearmere mensen.
Deze klinieken bevinden zich in verschillende (arme) gemeenschappen inIndonesië. Fysiotherapie maakt
ook deel uit van de Puskesmas.

PUSKESMAS - KLINIEK

In Indonesië zijn er veel mensen besmet met HIV of Aids. Dit is een gevoelig onderwerp, aangezien er nog
steeds op “seksualiteit” en drugs een taboe ligt. Dit maakt het voor de gediagnosticeerde mensen lastig
om hulp en ondersteuning te zoeken.Gelukkig zijn er projecten die zich inzetten voor deze doelgroep. Er
worden voorlichtingen en trainingen gegeven zodat mensen leren omgaan met hun aandoening. Er wordt
gefocust op preventie, het voorkomen van besmetting en ondersteuning bij mensen die al besmet
zijn.Vanaf het begin begeleiden ze een patiënt naar het ziekenhuis en zorgen ze voor support.Tevens richt
de organisatie zich op kinderen met HIV/AIDS. Mensen met HIV of Aids worden geholpen weer grip te
krijgen op hun eigen gezondheid, situatie en omgeving. Zodat ze weer kunnen deelnemen aan de
samenleving.

HIV/AIDS

Bij verschillende samenwerkende organisaties worden Iedere week doen we een aantalhuisbezoeken
gedaan. De meeste huisbezoeken worden gedaan bij ‘arme’ gezinnen. Zij hebbengeen toegang tot zorg

HUISBEZOEK

GEZONDHEIDSZORG
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en de mogelijkheid om naar het ziekenhuis te gaan. Er wordt gratis zorg geboden op het gebied van
medisch, fysiotherapie, gezonde voeding of andere directebenodigdheden.

Onderwijs, het delen van kennis, is een belangrijk onderdeel waar lokale gemeenschappen inIndonesië op
kunnen voortborduren. Er worden voorlichting en trainingsprogramma’s gegeven over hygiëne, voeding
en gezondheidszorg. Deze voorlichting wordt gegeven aan lokale gemeenschappen, klinieken, scholen,
projecten. De programma’s worden opgezet insamenwerking met lokale werkers om een zo goed mogelijk
voorlichtingsprogramma te kunnen presenteren ingespeeld op behoeften van de ‘ doelgroep’.

TRAININGEN / VOORLICHTING PROGRAMMA'S

Indonesië kent veel milieuproblemen en natuurrampen. Deze problemen hebben niet alleen impact op
dier en natuur, maar ook op de basisgezondheid van de lokale bevolking. Think Volunteer werkt samen
met projecten die zich bezighouden met bescherming en behoud van dier, natuur en de omgeving. Ook
educatie en voorlichting speelt hierbij een belangrijke rol.

MILIEU PROJECTEN

Goedheid begint thuis.Een fatsoenlijk huis is een plek die veiligheid, comfort en emotionele geruststelling
biedt. Ook zou het bescherming moeten bieden tijdens het regenseizoen. Verbeterde huisvesting met
sanitaire voorzieningen als water zal ook de gezondheid positief beïnvloeden. Het project is een
christelijke non-profit humanitaire organisatie die een oplossing biedt voor kansarme gezinnen in
Indonesië om een fatsoenlijk huis te hebben.

HUIZEN BOUWEN /  RENOVEREN

Het leefgebied van de orang-oetans is de laatste jaren drastisch verminderd. Dit komt voornamelijk door
ontbossing en houtkap, mijnbouw en bosbranden.Wij werken samen met programma’s die diverse wilde
dieren redden in Indonesië, zoals orang-oetans, sun beren, schildpadden en roofvogels. Er vindt een
rehabilitatieprogramma plaats, waardoor de dieren mogelijk terug te plaatsen zijn in het wild, maar ook de
bescherming, opvangen en verzorgen zijn dagelijkse taken binnen de organisaties

DIER & NATUUR BESCHERMING

SOCIAAL WERK EDUCATIE GEZONDHEIDSZORG DIER & NATUUR

DIER & NATUUR
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Staat jouw achtergrond er niet tussen? De onderstaande mogelijkheden zijn slechts een kleine greep uit
alle mogelijkheden. Ons netwerk in Indonesië is groot en daardoor kunnen we veel meer mogelijkheden
aanbieden en inspelen op jouw wensen!  We horen graag waar je naar opzoek bent, aan welke eisen jouw
stageplaats moet voldoen, naar welk type werkzaamheden of organisatie jouw voorkeur uitgaat. Zo
kunnen we jou gericht helpen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken! We hebben
mogelijkheden op de volgende gebieden:

Zoek jij een stage waar je meer kunt leren over
organisatiekunde, bedrijfsrecht, commerciele
economie, financien, HRM marketking? Wij hebben
contacten met verschillende bedrijven. Pak je kans
en ontwikkel waar jou vaardigheden: leiding geven,
adviseren, presenteren en communicatie. Loop
mee met een afdelingshoofd, accountmanager,
manager, beleidsmedewerker, filiaalmanager of
consultant.

Ben jij goed in websites bouwen of heb je
adviezen voor goede website teksten en wil je je
kennis van marketing nog meer ontwikkelen? Zou
jij graag zelf een creatief product willen ontwerpen
en maken? Bijvoorbeeld een video met een goede
boodschap of goed in journalistiek? Onze partner
bedrijven zijn ope zoek naar jou!

Ben jij creatief en zoek jij een stage plek op één
van de volgende gebieden: Design, Event,
Beeldende kunst, Games, Media, Muziek of
Theater. Laat ons weten wat je zoekt!

Vind jij het leuk om sportevenementen te
organiseren met marketing bezig te zijn of zie jij
jezelf aan het werk als een sportcoach bij
projecten of scholen? Hiervoor zijn verschillende
mogelijkheden!

Ben jij die enthousiaste front office medewerker of
zie jij jezelf liever achter de schermen werken in
het toerisme? Wij hebben aanbod bij verschillende
hotels, hostels, restaurants en bars. Je kunt je
richten op verschillende gebieden zoals inkoop,
marketing en management functies.

INTERN INDONESIA - STAGE MOGELIJKHEDEN VOOR IEDEREEN!

ECONOMIE, MANAGEMENT EN
ORGANISATIE

 MEDIA INFORMATIE EN
COMMUNICATIE

SPORT EN MANAGEMENTKUNST EN CULTUUR

TOURISM & HOSPITALITY
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MATCH VOORBEREIDING &
BEGELEIDING

PICK-UP SIMKAART &
INTRODUCTIES

HULP VISUM HULP SCOOTER

24/7 BEREIKBAAR GEZAMENLIJK BEZOEK
EERSTE STAGE DAG

2.  HOE WERKT HET?

Neem contact op via info@intern-indonesia.com

We plannen samen een persoonlijke intake waarin we elkaar leren kennen en de
mogelijkheden bespreken. We kijken samen of we een passende match kunnen vinden!

Wanneer een geschikte plek is gevonden, wordt er een overeenkomst getekend. Je meldt je aan
via de website. Je kiest een passend pakket op de website. Vervolgens sturen we jou een
factuur. Je betaald dus niets totdat er een geschikte plek voor jou gevonden is.

HUISVESTING

INTRODUCTIE DAG

9



Een internationale werkervaring biedt veel meer dan alleen werkervaring. Dit je de kans om een
internationaal netwerk op te bouwen, nieuwe dingen te zien, ervaren, en kennis te maken met een andere
cultuur. Je zult je zelf op allerlei vlakken ontzettend gaan ontwikkelen. Vrijwel iedereen komt zelfstandiger,
creatiever en openminded terug naar een buitenlandse ervaring! Ook je Engels zal ontzettend verbeteren.
Een werkervaring in het buitenland onderscheid je van anderen. Het getuigd van lef en staat mooi op je
CV. Naast je vrijwilligerswerk, stage, onderzoek of minor is er voldoende tijd over om het prachtige
Indonesië te ontdekken, er op uit te gaan en rond te reizen. Een ervaring waar je zeker geen spijt van zult
krijgen!

LEES HIER EEN AANTAL ERVARINGEN VAN ONZE OUD STAGIARES & VRIJWILLIGERS

“Ik zou andere mensen zeker aanraden om
stage/onderzoek/minor of vrijwilligerswerk te doen in

Indonesië. Indonesië is een prachtig land met veel
dankbare mensen. Mijn ervaringen zijn ontzettend

positief, maar soms loop je ook tegen bepaalde zaken
aan. Denkend aan communicatie en tijd. Communicatie
en op tijd komen is hier een vaardigheid die niet altijd

goed is ontwikkeld. Je kan dit als iets negatiefs zien, maar
juist is dit heel leerzaam. Ik heb hiervan geleerd mezelf
aan te passen en respect te hebben voor hun leefwijze.

En wie weet kun jij de bevolking nog wel wat bij
leren.Buiten het feit dat de cultuur erg indrukwekkend is,
heb je in de weekenden genoeg tijd om nog zoveel meer

te ontdekken. Van het zwemmen bij prachtige
watervallen tot aan de zonsopkomst bekijken bij de
Borobudur. Je persoonlijke evenals je professionele

ontwikkeling blijft groeien. Je maakt iedere dag wel een
nieuwe ervaring mee, wat jouw als persoon sterker

maakt. Deze stageplekken heeft Intern Indonesia voor
mij uitgezocht. Dit deed volledig aan mijn eisen. Ik kon
mijn eigen wensen aangeven en er werd een stageplek

in overleg op maat voor mij gezocht.”

3. WAAROM NAAR HET BUITENLAND?  

SOPHIESOPHIE
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“ Aan alles komt een eind. De afgelopen 4 maand heb ik
als vrijwilliger gewerkt bij een organisatie die werkt met

kinderen die op straat moeten werken tot laat in de
avond/nacht, deze kinderen hebben geen stabiel thuis

en gaan niet naar school. Dreamhouse haalt deze
kinderen van de straat en geeft ze een veilig thuis en een

kans om naar school te gaan. Hier heb ik met de
kinderen verschillende activiteiten gedaan van het leren

van Engels tot spelletjes. Ik heb hier veel geleerd en
gezien. Ook zie je hier hoe de mensen gelukkig zijn met

het minimale, iets waar we in Nederland nog wat van
kunnen leren. Verder heb ik hier super veel mooie
dingen gezien en nieuwe vrienden gemaakt! Een

prachtig land met vriendelijke mensen, hier leven de
mensen samen ipv ieder voor zich. Vandaag ga ik naar

Lombok en daarna nog Java door. De tijd is voorbij
gevlogen.. Bedankt voor de geweldige tijd Indonesië❤!”

GIJSGIJS
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GERRIT-JANGERRIT-JAN
“Waarom Indonesië? In 2018 ben ik tijdens de

zomerperiode ongeveer zes weken op vakantie geweest
in Indonesië, Maleisië en Singapore. Dit beviel zo goed

dat ik besloot om zo snel mogelijk nog een keer te gaan.
Met hulp van Intern Indonesia een plek gevonden waar
ik mijn afstuderen kon doen en via hen ook het eerste
contact gelegd. Na flink wat overleg en geregel was het

dan eindelijk zover, ik kon vertrekken!”

LIANLIAN

“ Ik zou het iedereen aanraden om naar het buitenland
te gaan! Niet alleen omdat Yogyakarta zo’n leuke stad is,
maar ook omdat ik denk dat een tijd in een ander land

wonen en leven goed is voor je persoonlijke
ontwikkeling. Nu de 5 maanden er op zitten, baal ik

stiekem dat ik alweer terug naar Nederland moet om
mijn studie verder te volgen. Ik had hier nog wel een

aantal maanden langer willen verblijven! Als ik opnieuw
stage had moeten lopen, had ik precies hetzelfde weer

gedaan: Naar Yogyakarta voor mijn stage, geregeld door
Mirthe & Zillah van Intern Indonesia!”
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4. OVER INDONESIË

Indonesië heeft meer dan 17000 eilanden. Elk
met hun eigen unieke karakter, een
verscheidenheid aan cultuur en natuur die het
land zeer boeiend maken. Tropische stranden,
talloze vulkanen, tempels, prachtige rijstvelden en
een heerlijke keuken: Indonesië is de perfecte
reisbestemming. Het is er altijd tropisch warm,
waardoor je veel activiteiten kunt ondernemen.
Daarnaast is Indonesië een erg goedkoop land.
Niet onbelangrijk is dat Indonesië een veilig land
is met een uitgesproken gastvrije bevolking,
waardoor het een populaire bestemming is onder
reizigers.

Indonesië heeft vele invloeden uit het
Hindoeïsme, Boeddhisme, de Islam en het
Christendom. De verschillende tempels en
religieuze bouwwerken zijn hier een goed
voorbeeld van. De Borobudur, Prambanan of de
Pura Tanah Lot hebben een voorname rol binnen
de cultuur Indonesië.

Ook is Indonesië het land van de vele volkeren. De
verschillende eilanden van Indonesië vormen het
woongebied van ruim 300 verschillende etnische
groepen, elk met een eigen identiteit en uiterlijk. Al
deze groepen dragen hun eigen taal, religies,
gebruiken en gewoontes, dit maakt dat Indonesië
een bijzonder land. De meest gesproken taal is
‘Bahasa Indonesia’, die in het algemeen overal
begrepen wordt.

De bevolking van Indonesië staat bekend vanwege hun vriendelijkheid en gastvrijheid. Waarschijnlijk kost
het je dus ook niet zoveel moeite om je er thuis te voelen. Toch is een stukje voorbereiding altijd goed om
niet voor verrassingen te komen te staan. Als je onvoorbereid naar Indonesië gaat zonder te beseffen dat
de cultuur en normen en waarden van de lokale bevolking anders zijn dan thuis, kan dit tot onbegrip
leiden. Je kunt in situaties terecht komen die je niet had verwacht en die anders zijn dan in Nederland. Dit
heeft ook weer zijn charme. Je bent toch niet voor niets in het buitenland. Als je hier bewust mee omgaat,
de lokale tradities respecteert, je flexibel opstelt en positief blijft zul je het meest van je tijd in Indonesië
genieten.
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DE CULTUUR VAN INDONESIË

Vervoer en infrastructuur
Door de vele eilanden en uitgestrekte ruimtes heb je vanzelfsprekend ook vele
verschillende vervoersmiddelen nodig. Als je door Indonesië wil reizen kun je
niet alleen met bussen en treinen overal komen, je zult ook veel moeten vliegen,
natuurlijk al helemaal als je meerdere eilanden wilt bezoeken. Men reist in
Indonesië meestal per motor of scooter. Zo wordt er door toeristen vaak
gebruikt gemaakt van taxi’s, motortaxi’s en becaks (fietstaxi’s). 

Op Java en op andere grote eilanden zou je wel met de trein en bus kunnen
rijden. De wegen zijn niet van de standaard die we in Nederland gewend zijn,
maar zijn over het algemeen wel goed. Reken er wel op dat iedereen elkaar op
elke mogelijke manier probeert in te halen. Ook kom je de gekste andere
voertuigen tegen die blijkbaar allemaal van de geasfalteerde wegen gebruik
mogen maken. 

Economische situatie
De leefomstandigheden in Indonesië zijn de laatste decennia verbeterd.
Toch leven nog ruim 30 miljoen Indonesiërs (ongeveer 13% van de
bevolking) onder de armoedegrens en wordt de kloof tussen arm en rijk
steeds groter. Ongeveer 70% van de armen woont in dunbevolkte
gebieden.  Je zult zien dat het verschil tussen arm en rijk goed zichtbaar is
in Indonesië.

Hoe hoog of laag het geld op je bankrekening ook is, als Nederlandse
buitenlander steek je qua rijkdom (en lichaamslengte) met kop en
schouders boven de meeste locals uit. 
Het feit dat jij een aantal weken/maanden naar Indonesië kunt komen
maakt je tot een geprivilegieerd mens, zo zien de Indonesiërs dit ook.  

Omgangsvormen
In Indonesië is het niet gebruikelijk om in het openbaar genegenheid voor
elkaar te tonen. Zoenen, omhelzen en hand in hand lopen wordt gezien als iets
dat je binnenshuis houdt. Hetzelfde geldt voor agressief gedrag. Contacten
leggen doen de Indonesiërs makkelijk. Als buitenlander zul je vaak de kreet
'Hello Mister' of 'Hello Miessus' horen. Vaak gevolgd door een waslijst aan
vragen over hoe je heet, waar je vandaan komt, wat je voor werk doet en wat al
niet meer.

Er zijn talloze cultuurverschillen tussen Europeanen en Indonesiërs dat je er een heel boek aan zou
kunnen wijden. Dit zijn de belangrijkste die van direct en dagelijks belang kunnen zijn bij je verblijf in
Indonesië.

Afspraken
Waar het in Nederland heel belangrijk is om op tijd te komen bij een afspraak
omdat tijd kostbaar is en wij bijna elke dag een drukke planning hebben, geldt
dat in Indonesië heel anders. Sta er niet van te kijken als je afspraak rustig een
half uur later komt en daar geen ernst van inziet. Indonesiërs leven meer in het
'hier en nu', maken zich minder druk over de toekomst en hebben veel meer
geduld. Een veelgehoorde uitspraak zegt genoeg; ‘jam karet’, oftewel ‘rubberen
tijd’!
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Kleding
Denk aan je kleding wanneer je naar Indonesië gaat. Met name bij religieuze
bouwwerken als tempels en moskeeën, maar ook op het platteland is een
zekere terughoudendheid op zijn plaats. Indonesië is nog altijd de grootste
moslim natie ter wereld en het is logisch dat deze religie ook zijn stempel drukt
op de kleedwijze. 

Bij tempels en moskeeën dienen je schouders en benen te allen tijde bedekt te
zijn. Shirts zonder mouwen en korte rokken zijn niet gepast (vaak krijg je een
doek/sarong aangeboden). Op de Indonesische stranden mag je vaak wel in
badkleding zonnen, maar probeer altijd, vooral als vrouw, een sarong bij de
hand te houden. Het is belangrijk om te weten dat ze het wel accepteren, maar
misschien niet altijd waarderen.

*Ook tijdens je werkzaamheden bij het project wordt er verwacht dat je je niet
te bloot aankleedt.

Nieuwsgierigheid
Indonesiërs zijn gastvrije mensen, het kost geen enkele moeite om met een
vreemde aan de praat te raken. Het stellen van allerlei persoonlijke vragen over
leeftijd, salaris, religie en andere privé aangelegenheden is in Indonesië de
gewoonste zaak van de wereld. Zeker in gebieden waar weinig buitenlanders
komen, heb je de kans op een oploopje als je verschijnt. De mensen willen van
alles van je weten, en zullen misschien zelfs aan je haar voelen om te kijken of
het echt is. Andere Indonesiërs zullen naar je toe komen voor een praatje,
gewoon even om hun Engels te oefenen.

Onrein
Schoenen doe je bij binnenkomst van een woning bij Indonesische mensen
altijd uit. In Indonesië is het gebruik van toiletpapier geen normale gang van
zaken. Met een fles water en de linkerhand maken zij zich schoon na een
toiletbezoek. Daarom wordt de linkerhand als onrein beschouwd. Maak je geen
zorgen, er is bijna overal toiletpapier aanwezig.

Douchen
Het Indonesische baden gaat meestal iets anders dan in Nederland. Vaak zul je
de traditionele mandi-bak aantreffen. Het is niet de bedoeling dat je ín de grote
bak water in de badkamer gaat zitten. Met een klein emmertje schep je water
uit de bak en dat gooi je over je heen om je te wassen. Deze manier van
douchen, bezuinigt ook nog eens veel waterverbruik. Maar maak je geen
zorgen, de woning waar je in terechtkomt zal een Westerse douche hebben,
mogelijk met alleen koud water.

Als vrouw op reis 
Indonesië is een makkelijk land voor vrouwelijke reizigers. Dat wil niet zeggen
dat je nooit lastig gevallen kunt worden, maar dat is meestal onschuldige
plagerij, waar je het best resoluut maar met humor op kunt reageren.
Regelmatig zul je de vraag moeten beantwoorden of je getrouwd bent en
hoeveel kinderen je hebt. Je maakt je eigen leven veel gemakkelijker als je zegt
dat je getrouwd bent.
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OVERIGE INFORMATIE

Dengue
Dengue (of knokkelkoorts) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een
virus. Het virus komt voor in (sub)tropische gebieden en wordt overgedragen
door muggen. De incubatieperiode voor dengue virus ligt tussen de 3-14
dagen (meestal 4-7), na een beet van een geïnfecteerde mug. Je kunt last
krijgen van de volgende symptomen: Plotseling optredende koorts met koude
rillingen, spier en gewrichtspijn, misselijkheid, braken, hoesten en keelpijn.
Neem daarom vanuit Nederland goede Deet (muggenspray) mee. Nederlandse
Deet is namelijk een stuk sterker en effectiever dan de Indonesische Deet.

Drank
Ondanks het verbod van de islam op alcoholhoudende dranken, doen de
Indonesiërs hier niet moeilijk over. Het in Indonesië geproduceerde bier,
Bintang en Anker, is overal te koop, maar sterke drank is moeilijker te krijgen.
Frisdranken en mineraalwater (air minum) zijn overal te koop. Koffie (kopi) is
gemaakt van de uitstekende Indonesische koffiebonen en ook thee (teh) is
alom verkrijgbaar. Je kunt ook kiezen uit vele tropische vruchtendrankjes.

Tijdsverschil Indonesië 
Met zijn grote uitgestrektheid van oost naar west beslaat Indonesië drie
tijdzones. Het is er zes tot acht uur later dan in Nederland. In de winter is het 5
uur verschil met Nederland en in de zomer is dat 6 uur.

Drinkwater
Het water uit de kraan is niet geschikt voor consumptie. Koop flessen
gezuiverd drinkwater, dat kan overal wel in het land. Let er wel op dat de
flessen hun oorspronkelijke sluiting hebben. Let ook op met IJsklontjes in je
frisdrank, die kunnen gemaakt zijn van leidingwater.

Creditcard
We raden je aan om een extra betaalmiddel aan te schaffen, zoals een
creditcard. Het kan namelijk voorkomen dat je je pas verliest, beschadigd of dat
je geskimt wordt. Het is dan niet snel geregeld om een nieuwe pas te
ontvangen in Indonesië. Het kan dus handig zijn om een extra betaalmiddel te
hebben.
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5. ONZE LOCATIES
Wij bieden stageplekken aan in Sumatra, Bali en Yogyakarta. Op welke locatie je nou gaat stage lopen, het
voordeel van Indonesië is dat het makkelijk is om rond te reizen en je met een klein budget al veel moois
kan zien! Zo ben je van Yogyakarta al met een uurtje vliegen in Bali, en vanaf Bali kun je gemakkelijk door
naar Lombok per vliegtuig of boot! 

Naast het bieden van een passende stage of vrijwilligersplek kunnen wij jou helpen met het boeken van
mooie trips en activiteiten! Wil je naar Karimunjawa? Dieng Plateau? Een trip maken naar Sumatra of niet
toeristische plekken in Bali spotten? Wij verwijzen je door naar onze betrouwbare partners! 

YOGYAKARTAYOGYAKARTA
Yogyakarta is een van de belangrijkste steden van het eiland Java. Het staat vooral bekend als
een van de belangrijkste culturele en studenten stad van Indonesië. Yogyakarta staat bekend

om haar cultuur, maar ook om haar beroemde historisch tempels, de borobudur en
prambanan, gezellige uitgaansmogelijkheden. Het is een bijzondere stad waarin vele

Indonesische culturen, maar ook internationale studenten en reizigers samenkomen. Een
relaxte stad waar jij je makkelijk thuis zult voelen. 

 
Naast de bekende spots heeft Yogyakarta geweldige plekken waar veel buitenlandse toeristen
niets van afweten of jammer genoeg de tijd niet voor nemen. Bijna elke week valt er weer wat

nieuws te ontdekken. Op de scooter, door de bergen, de slingerwegen, de kleine dorpjes en de
prachtige natuur. Want zodra je het drukke verkeer en de stad verlaat en vervolgens de rustige

wegen inslaat, rijd je door prachtige rijstvelden. Het groen komt je tegemoet.
 

Rondom Yogyakarta zijn er veel tempels, watervallen, viewpoints in prachtige natuurgebieden en
mooie stranden op 2 uur afstand.
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BALIBALI

Bali, het meest bekende eiland van Indonesië. Een eiland die niet te vergelijken is met andere
Indonesische eilanden. Het populaire toeristische eiland staat bekend om het hindoeïsme, haar
prachtige natuur, mooie stranden, rijstvelden en vele uitgaansgelegenheden en tempels.Bali is
een plek waar je volledig tot rust kan komen, maar ook voor de actieve reizigers is er genoeg te

doen! Surfen, fietsen, duiken en hiken, voor iedereen wat wils. 
 

Bali is 5.561 km2 groot. Een vrij klein eiland, maar met een enorme veelzijdigheid. In Kuta,
Seminyak en Changu zijn er veel eetmogelijkheden en kun je goed feesten. In Ubud vind je

meer rust, mooie rijstvelden en spiritualiteit. In Uluwatu en Lovina kun je genieten van
rustige stranden en in Ahmed kun je prachtig duiken. Vergeet de kleine Nusa eilanden van

Bali niet! Nusa Penida en Nusa Lembongan liggen ongeveer een half uur varen van Bali,
maar is een compleet andere wereld. De eilanden zijn minder toeristisch en het lokale

Indonesische leven is hier goed zichtbaar. Nusa Penida heeft indrukwekkende viewpoints,
cliffs, een mooie waterval en een point waar je met manta’s kan snorkelen. Nu Lembongan

is goed voor relaxen en je kan er een mooie snorkel trip maken.
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Sumatra is het één na grootste eiland van Indonesië en tevens een van de vijf grootste eilanden
ter wereld. Sumatra is de ideale bestemming voor iedereen die op zoek is naar een combinatie
van cultuur, natuur en avontuur. Sumatra is een van de mooiste eilanden van Indonesië. Het is
grotendeels bedekt door tropisch regenwoud en heeft een grote variëteit aan flora en fauna:

vulkanen, jungles, watervallen, rijstvelden, valleien, tropische stranden en wilde dieren zoals de
orang oetan, olifanten en sumatraanse tijger. 

 
Op weinig plekken in de wereld leven orang oetans nog in het wild. Maar in het noorden van

Sumatra zijn ze nog volop te vinden. De beste plek om orang oetans te spotten is in Bukit
Lawang. Vanuit dit dorp maak je trektochten van enkele uren of meerdere dagen door het

Gunung Leuser National Park. Je kunt er dan ook voor kiezen om te overnachten in de jungle. Je
kunt ook terecht in Ketambe om orang-oetans te spotten. Hier komen minder toeristen op af en

zijn de apen wilder en schuwer. 
 

Een ander hoogtepunten van Sumatra is het bekende Lake Toba. Lake Toba ligt in het noorden
van Sumatra en is het grootste meer van het land en maarliefst 450 meter diep. Het meer is

enkele tienduizenden jaren geleden ontstaan in een krater die is ontstaan door de uitbarsting
van een vulkaan. Midden in het Tobameer ligt een groot schiereiland: het relaxte eiland Samosir.

Het op het eiland gelegen plaatsje Tuk Tuk is een populaire backpackers bestemming. Ten
noorden van Lake Toba ligt de indrukwekkende Sipisopiso waterval. Met een hoogte van 120

meter behoort de waterval tot de hoogste en mooiste watervallen van Indonesië.

SUMATRASUMATRA
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6. TIPS!
Wij bieden stageplekken aan in Sumatra, Bali en Yogyakarta. Op welke locatie je nou gaat stage lopen, het
voordeel van Indonesië is dat het makkelijk is om rond te reizen en je met een klein budget al veel moois
kan zien! Zo ben je van Yogyakarta al met een uurtje vliegen in Bali, en vanaf Bali kun je gemakkelijk door
naar Lombok per vliegtuig of boot! 

Naast het bieden van een passende stage of vrijwilligersplek kunnen wij jou helpen met het boeken van
mooie trips en activiteiten! Wil je naar Karimunjawa? Dieng Plateau? Een trip maken naar Sumatra of niet
toeristische plekken in Bali spotten? Wij verwijzen je door naar onze betrouwbare partners! 

VOORBEREIDINGEN

Bereid je voor, maar heb niet te veel verwachtingen vooraf, daar gaat je reis hoogstwaarschijnlijk toch
niet aan voldoen!

Vliegtickets: Een handige website om een vliegticket te boeken is www.skyscanner.nl, je kan hier
flexibel op vliegtickets zoeken en de goedkoopste eruit halen. Vaak is een retour goedkoper dan een
enkeltje. Weet je nog niet wanneer je terug wil, omdat je misschien wil gaan reizen? Dan raden we aan
om een flexibel ticket te boeken. Deze is vaak rond de 100 euro duurder, maar je kan de einddatum
dus aanpassen indien nodig. Dit moet je zelf even uitzoeken bij de vliegmaatschappijen. De
goedkoopste retourtickets zijn rond de 500 - 600 euro. Zit je rond deze prijs, dan heb je gewoon een
goede prijs! - Vaak zijn tickets het goedkoopste enkele maanden voor vertrek (3 maanden)

Bagage: Neem niet te veel mee, bijna alles gewoon in Indonesië te koop!Wat wel handig is: Wil je de
Nederlandse kaas niet missen? Neem dan kaas mee en vraag of het gesealed kan worden. Voor de
dames: tampons zijn moeilijk te verkrijgen in Indonesië, ook deze zijn handig om mee te nemen. Zie
hoofdstuk 7 voor onze bagage checklist! 

Kleding: In Indonesië is voornamelijk een moslimcultuur. Op je stage of vrijwilligersplek wordt er
daarom van je verwacht dat je een lange broek (sowieso over je knie) en je schouders bedekt zijn.
Korte mouw mag. Denk daarom bij het inpakken ook aan lange broeken en T-shirts die schouder
bedekkend zijn. In je vrije tijd mag je dragen wat jij prettig vindt. 

Bankpas: Zorg dat je bankpas op werelddekking staat en pas je dag limiet aan als dit nodig is. Het kan
handig zijn om een creditcard voor de zekerheid aan te schaffen, dit in geval van nood voor als je
pinpas bijvoorbeeld geskimd of geblokkeerd wordt.  

Pinnen: We raden jullie aan om geld te pinnen zodra je aankomt in Indonesië. Zo heb je direct geld op
zak. Als je geld pint, betaal je ook extra voor de pintransactie. Het is dus voordeliger om het maximale
te pinnen bij de automaat, vaak is dat 1.500.000 of 2.500.000 Rupiah (100 / 170 euro).Je betaalt
namelijk bijna overal cash in Indonesië.

Reis- en annuleringsverzekering: Denk eraan een goede reis- en annuleringsverzekering af te
sluiten voor het aantal maanden dat je weg bent.

Pick-up formulier: Voorafgaand de reis sturen wij een handleiding waarin we uitleggen hoe je vanaf
het vliegveld naar de bestemming kunt reizen waar het Intern Indonesia jou zal ophalen, vergeet
daarom niet deze handleiding uit te printen of te downloaden op je telefoon.
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TIPS OM JE REIS TE FINANCIEREN

REIZEN
Vliegticket:  Nederland - Indonesië  €450 - €800 euro voor een retour

Taxi  ong. €1 euro voor 5KM

Vliegticket:  Jakarta - Yogyakarta €30 - €50 euro  

Simpele kamer (Hostel) €4 tot €15 euro per nacht  

Luxe hotelkamer €20 tot €45 euro per nacht  

Mobiel en internet - 5GB ong. €7 tot €10 euro  

ETEN EN DRINKEN 
Simpele straatmaaltijd €0,50 tot €2,00 euro

Maaltijd in een warung/restaurant €2,00 tot €3,00 euro

Maaltijd in westers restaurant €3,00 tot €10,00 euro  

Een brood €1,00 tot €2,00 euro 

Een biertje €2,00 euro  

VERBLIJF OP JAVA
Accomodatie €100 tot €300 per maand

Scooter per maand €45 euro

Benzine volle tank €2,00 euro per tank 

Visum verlenging* €30 euro 

*Na je eerste 60 dagen moet je elke 30 dagen je visum verlengen

Een voordeel aan Indonesië is dat het voor westerse mensen een erg goedkoop land is om te wonen en
leven. We hebben een kostenplaatje gemaakt van de verwachte uitgaven, zo heb je een duidelijk overzicht
en kun je je hierop voorbereiden. De meeste stagiaires en vrijwilligers geven ongeveer (inclusief alles) 600
euro per maand uit, ruim berekend. Hier zijn de leuke activiteiten in meegerekend. Je kan het natuurlijk zo
gek maken als je zelf wilt. Er is namelijk zoveel te doen en te zien!

ACTIVITEITEN
Middagje Surfen  €10 euro 

Merapi €10 euro 

Borobudur Tempel €25 euro  

Prambanan Tempel €25 euro 

Zwembad €1,00 tot €5,00 euro   

Massage €8 euro  

Abbonnement zwembad/gym €15 tot €35 euro  per maand
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TIPS OM JE REIS TE FINANCIEREN

Studiefinanciering: Je kunt vaak je Nederlandse studiefinanciering meenemen als je een stage in het
buitenland wilt doen. Daarnaast kun je een vergoeding aanvragen voor je ov-kaart gedurende je stage
in het buitenland.
Jouw school instelling: Er zijn verschillende beursmogelijkheden als je een stage in het buitenland
wilt doen. Ook MBO, Hogescholen en universiteiten hebben vaak een eigen potje of vergoeding voor
studenten die naar het buitenland willen. Kijk en vraag naar de mogelijkheden. 
Sparen & Begroting: Als je naar het buitenland wil is het handig om een begroting op te stellen voor
jezelf. Zo kun je een goede inschatting maken voor wat je ongeveer nodig hebt aan financiering en
creëer je een richtlijn wat je moet sparen. 
Crowdfunding: Als je vrijwilligerswerk gaat doen of je zet je met een stage in voor een goed doel kun
je een crowdfunding opzetten. Uiteraard zal het dan mooi zijn dat het grootste gedeelte van het
opgehaalde geld direct ten goede komt aan het goede doel, maar ook jou goede werk mag daarin best
beloond worden! Hoe dit werkt? Er bestaan diverse crowdfunding-websites. Wil je iets met
duurzaamheid doen? Ga dan bijvoorbeeld naar OneplanetCrowd. Wil je iets goeds doen in een
ontwikkelingsland? Denk dan aan een platform als Lend a Hand.

Wanneer je student bent zijn er bepaalde inkomsten die je nog kan krijgen vanuit Nederland:

TIJDENS JE VERBLIJF

Openheid, flexibiliteit, nieuwsgierigheid en respect hebben voor de lokale bevolking is de sleutel naar
een prettig verblijf en fijne stageperiode in Indonesië. 
Geef jezelf de tijd om te wennen en te acclimatiseren. Het is niet gek als je in het begin heimwee hebt
of een cultuurshock ervaart. Hier moet je doorheen. Ben je er eenmaal door, dan is dit een ontzettend
mooie toegevoegde waarde in je persoonlijke ontwikkeling! 
Ontmoet de locals! Indonesiërs zijn erg toegankelijk en vriendelijk. Het voegt zo veel meer toe aan je
reis en verblijf om niet alleen met andere internationals om te gaan, maar ook de lokale bevolking te
leren kennen. 
Het leren van de Indonesische taal maakt je verblijf een stuk leuker en makkelijker! Wil jij ook graag
een basis woordje Indonesisch kunnen praten? Volg dan lessen via ons!
We raden zeker aan om tijdens of na je stageperiode te reizen! Je bent nu in Azië, dus maak hier
gebruik van!
Een periode in het buitenland heeft een tijd van komen en gaan. Bereid je dus ook voor op de
afsluiting. Vooral als je direct werkt met kwetsbare doelgroepen is het erg belangrijk dat zij voorbereid
zijn dat je weer vertrekt en misschien niet terugkomt. Ook jouw lokale collega’s en team hebben
waarschijnlijk erg hun best gedaan om jou een mooie periode te geven! Uiteraard kun je op ons
terugvallen en ons alle vragen stellen die jij hebt, maar… je bent niet alleen! ondersteun elkaar en ga
samen op ontdekking uit! Zoek altijd alles eerst zelf uit, google het of vraag rond in je omgeving. Het
mooie van een ervaring in het buitenland is dat je zelf gaat ontdekken en oplossingen zoekt. 

Een studie, stage of tussenjaar in het buitenland is een spannend avontuur. Je moet een hoop regelen en
jezelf zien te redden in een nieuwe omgeving. Maar na je verblijf in het buitenland kom je sterker en wijzer
terug. Je bent ook zelfstandiger. Onderzoek toont aan dat mensen die een periode in het buitenland
hebben gewoond, beter zijn in het bedenken van creatieve oplossingen!
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7. CHECKLIST 

Ik ga op reis en neem mee....

IDENTIFICATIE EN REIS DOCUMENTEN
Paspoort
Gele boekje (vaccinaties)
Kopie reisgegevens
Vliegtickets
Zorgpas
Internationaal rijbewijs
Studentenpas ISIC / schoolpas

Paspoort
Gele boekje (vaccinaties)
Kopie reisgegevens
Vliegtickets
Zorgpas
Internationaal rijbewijs
Studentenpas ISIC / schoolpas

GELD EN WAARDEPAPIEREN
Bankpas (wijzigen naar wereld
profiel)
Contant geld 
Inlog apparaatje
internetbankieren
Creditcard

Bankpas (wijzigen naar wereld
profiel)
Contant geld 
Inlog apparaatje
internetbankieren
Creditcard

ALGEMENE EN DAGELIJKSE
GEBRUIKSVOORWERPEN

Portemonnee
Smartphone
Fotocamera
Agenda
Handige tas

Portemonnee
Smartphone
Fotocamera
Agenda
Handige tas

HANDIG OM MEE TE HEBBEN
Paracetamol
Pleisters
Verband
Schaartje
Anticonceptie 
Diarree remmers
Tampons/maandverband
Deet!!

Paracetamol
Pleisters
Verband
Schaartje
Anticonceptie 
Diarree remmers
Tampons/maandverband
Deet!!

OVERIG
Reisgids
Koffer-/rugtas slotjes 
Kofferriem 
Zonnebril
Strand doek 
Handdoeken

Reisgids
Koffer-/rugtas slotjes 
Kofferriem 
Zonnebril
Strand doek 
Handdoeken

KLEDING EN ACCESSOIRES
Bh’s
Paar lange dunne broeken
Korte broeken
Schoenen
Ondergoed
Hemdjes 
Sokken
T-shirts
Topjes
Vestje
Jasje 
Regenjas 

Bh’s
Paar lange dunne broeken
Korte broeken
Schoenen
Ondergoed
Hemdjes 
Sokken
T-shirts
Topjes
Vestje
Jasje 
Regenjas 

HANDIG OM MEE TE HEBBEN IN JE
HANDBAGAGE

Tandenborstel & tandpasta
Extra setje kleding
Warme trui/vest
Nekkussen
Mp3-speler 
Oordopjes
Opladers
Boek 
Laptop
Lenzen bewaardoosje
Zakdoekjes
Adres verblijf
Vliegtickets
Paspoort
Portemonnee
Creditcard

Tandenborstel & tandpasta
Extra setje kleding
Warme trui/vest
Nekkussen
Mp3-speler 
Oordopjes
Opladers
Boek 
Laptop
Lenzen bewaardoosje
Zakdoekjes
Adres verblijf
Vliegtickets
Paspoort
Portemonnee
Creditcard

TELEFOON NUMMERS VAN
Intern Indonesia
Bankpas blokkeren
Zorgverzekering

Intern Indonesia
Bankpas blokkeren
Zorgverzekering
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INFO@INTERN- INDONES IA .COM
WWW. INTERN- INDONES IA .COM
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