
 
 
 
 
 

 
 

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

‘Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.’ 

‘You must be the change you want to see in the world.’ 

 

Mahatma Gandhi 

Indiaas politiek en geestelijk leider (1869 - 1948) 
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Voorwoord en inleiding in één  
 
Voor je ligt de informatiegids van Stichting BeHoCa. Dit document is geschreven voor 
potentiële stagiaires en vrijwilligers voor ons tehuis voor straatjongens in Kenia in Mombasa. 
In dit document zal je meer te weten komen over onze stichting en over de procedure die 
wij hanteren om stagiaires en vrijwilligers aan te nemen.  
 
Mijn naam is Melissa Kreps en ik ben de oprichtster van Stichting BeHoCa. Samen met mijn 
bestuur vertegenwoordigen wij Stichting BeHoCa. Wij bieden je de kans om een stage of 
vrijwilligerswerk te komen doen bij ons, omdat dit een mooie ervaring is die niemand 
ontzegd mag worden! Voordat ik deze stichting heb opgericht heb ik meerdere malen 
vrijwilligerswerk in Afrika gedaan en heb ik zelf in Afrika stage gelopen voor mijn studie SPH 
(Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Al deze ervaringen heb ik gebundeld en meegenomen 
naar Kenia, dit om te zorgen dat je net zo’n mooie ervaring kan gaan beleven als dat ik heb 
gehad tijdens al mijn avonturen in Afrika! 
 
Als geen ander weet ik wat stage en of 
vrijwilligerswerk in het buitenland met 
je kan doen. Het is eng, maar 
daarnaast is het ook echt een 
geweldige ervaring die ik iedereen 
aanraad. Je leert jezelf zo goed kennen 
en het maakt je sterk. Je leert op een 
andere manier kijken naar de wereld 
en naar jezelf! Daarnaast levert jouw 
stage of vrijwilligerswerk een bijdrage 
aan het leven van onze jongens. Door 
je komst en bijdrage aan de zorg voor 
deze jongens krijgen zij weer extra aandacht. En dit is iets wat deze jongens verdienen en 
geweldig vinden! Dus geniet, ervaar en laat alles over je heen komen, het is een ervaring om 
nooit meer te vergeten! 
 
Kort wat uitleg over de hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt de stichting uitgelegd. We 
komen kort terug op het ontstaan van Stichting BeHoCa, laten je kennismaken met het 
bestuur en onze missie. Tevens wordt hier het project kort toegelicht. Onze doelgroep wordt 
in hoofdstuk 2 toegelicht. Het belangrijkste voor jou is het hoofdstuk 4 over de ‘Procedure 
vrijwilligerswerk of stage’. Hier staat precies wat onze verwachtingen zijn en wordt er verder 
ingegaan op belangrijke informatie over je verblijf. Dit document wordt afgesloten met een 
functieomschrijving voor stagiaires en vrijwilligers in hoofdstuk 9. 
 
Heel veel leesplezier toegewenst en alvast hartelijk dank voor je interesse in stage of 
vrijwilligerswerk bij Stichting BeHoCa! 
 
Vriendelijke groet, 
Melissa Kreps 
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1. De stichting 
 
Het begin 
Stichting BeHoCa is een Nederlandse stichting die in juli 2012 is opgericht om zoveel 
mogelijk straatkinderen in Kenia een kansrijke toekomst te bieden. De oprichtster van deze 
stichting is Melissa Kreps.  
 
Melissa heeft, tijdens haar studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlening, stage gelopen in Zuid-
Afrika. Deze prachtige ervaring heeft haar, na het behalen van haar studie, doen terugkeren 
naar Afrika. Melissa belandde deze keer in Mombasa, in Kenia, en heeft daar gewerkt met 
weeskinderen, aidswezen en uiteindelijk met straatjongens. 
Tijdens het werken met de straatjongens ondervond Melissa dat deze kinderen op vele 
gebieden tekort worden gedaan en dat de kansen en mogelijkheden voor deze kinderen als 
het ware nihil zijn.  
 
Het bestuur 
Stichting BeHoCa beschikt over een vijftallig bestuur:  

• Voorzitter: Melissa Kreps   

• Vice-voorzitter: Marja van Garderen 

• Secretaris: Anke Meersta   

• Penningmeester: José Kreps 

• PR & webdesigner: Rianne Heijkoop 
 
De stichting is een non-profit organisatie. Dit houdt in dat Melissa, het bestuur en de 
vrijwilligers of stagiaires dus géén vergoedingen ontvangen voor ons aandeel in de stichting. 
 
Missie van de stichting 
‘Stichting BeHoCa ondersteunt zoveel mogelijk straatkinderen in Kenia om het straatleven 
achter zich te laten, zodat deze manier van leven geen belemmering meer zal vormen voor 
het opbouwen van een gezond en kansrijk volwassen bestaan.’ 
 
Meer dan 250.000 kinderen zwerven rond in de straten van 
Kenia. Doelloos en zonder toekomstperspectief. Deze kinderen 
hebben hulp nodig, want geen enkel kind hoort thuis op straat. 
Alle kinderen hebben recht op een jeugd waarin zij zich geen 
zorgen hoeven te maken en waarbij zij zich geborgen voelen en 
liefde ervaren. Een jeugd waarin het kind rechten heeft, maar 
ook plichten en waar naar het individu wordt gekeken. Een 
jeugd waarin zij in alle vrijheid en veiligheid kunnen 
ontwikkelen en ontplooien. Kinderen zijn overal ter wereld de 
‘zwakkeren’ van de samenleving. Vooral kinderen zonder 
ouders of verzorgers staan zwak. Zij hebben iemand nodig die 
voor hen opkomt en zorgt dat ze datgene krijgen wat ze nodig 
hebben en waar ze recht op hebben. Stichting BeHoCa zet zich 
hiervoor in. 
 

mailto:info@behoca.nl


 

                                      

 www.behoca.nl • info@behoca.nl •  Stichting BeHoCa, informatiegids  5  

Het project 
Het project van Stichting BeHoCa richt zich op de jongens van de straat. Het huis in 
Mombasa waar de straatjongens wonen, gerund door Melissa, is het eerste project van de 
stichting. Het is de bedoeling om vijftien tot twintig jongens onderdak te bieden.  
 
Straatjongens kampen vaak met complexe gedragsproblemen. Ze hebben het vertrouwen in 
anderen verloren en daarmee het vermogen om zich aan anderen te binden en aan te 
passen. Ze zullen bijvoorbeeld opnieuw moeten leren hoe ze zich moeten gedragen in een 
groep. 
 
Er wordt gewerkt met individuele behandelprogramma’s en hulpvragen. Op deze manier 
kunnen we de juiste ondersteuning bieden aan de jongens. Door gebruikmaking van 
duidelijke regels in het huis kunnen we de kinderen veiligheid, geborgenheid, regelmaat en 
een duidelijke structuur bieden. Ze kunnen zich in relatieve rust ontwikkelen, gaan naar 
school en helpen thuis mee in de keuken en de tuin of met het verzorgen van de dieren die 
deel uitmaken van het tehuis. Ze komen daardoor weer in het juiste ritme en doen 
bovendien werkervaring op. 
 
De kinderen zullen door dit alles zichzelf weer open durven te stellen om te durven dromen, 
om te durven veranderen, om te leren en te groeien, maar vooral om weer kind te durven 
en mogen zijn! 
 

‘I have a dream.’ 
Martin Luther King, baptistische dominee en politiek leider (1929 - 1968) 
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Denk- en werkwijze 
Het tehuis gaat uit van een holistische en humanistische denk- en werkwijze. Dit omdat 
hierbij wordt uitgegaan van de mens als individu, waarbij de mens centraal staat en niet zijn 
of haar problemen. De jongens hebben namelijk vanwege hun eigen unieke geschiedenis 
allemaal een andere aanpak nodig. Een kind dat wees is geworden door bijvoorbeeld aan 
HIV/aids overleden ouders heeft een andere basis dan een kind dat thuis is weggelopen, 
omdat hij mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt is door zijn ouders.  
 
‘Het humanistisch denken gaat er bijvoorbeeld van uit dat als iemand probleemgedrag 
vertoont, zijn streven naar zelfontplooiing geblokkeerd of belemmerd is. Dat komt doordat 
zogenoemde ‘lagere’ behoeften, zoals fysiologische behoeften of behoeften aan veiligheid 
worden verwaarloosd of geblokkeerd.’ (Dito, J.C., Stavast, T., Zwart, B.E. (2008). Basiszorg. 
Houten: Bohn Stafleu van Loghum) 
 
Doordat de stichting kijkt naar de persoon en zijn behoeften, kan er stap voor stap worden 
gewerkt aan het voldoen van de benodigde behoeften van de jongens, waardoor hun 
streven naar zelfontplooiing niet meer wordt geblokkeerd of belemmerd.  
 
Iedereen heeft bijvoorbeeld eerst behoefte aan veiligheid voordat je in staat bent om jezelf 
te kunnen ontwikkelen en voordat je open staat voor contact en/of liefde. De jongens 
hebben vooral behoefte aan het feit dat ze weten dat ze veilig zijn, dat ze weten dat er voor 
ze gezorgd wordt, dat ze weten dat er eten en drinken is en dit niet zelf hoeven te regelen. 
Hierdoor zullen de jongens openstaan voor de andere lagen. Door hen te ondersteunen bij 
het bereiken van deze lagen, zullen zij zichzelf uiteindelijk ontplooien, waarna ze begeleid 
kunnen worden naar verzelfstandiging en uiteindelijk zelfstandig hun kansrijke toekomst 
kunnen gaan vormgeven en leven.  
 

mailto:info@behoca.nl


 

                                      

 www.behoca.nl • info@behoca.nl •  Stichting BeHoCa, informatiegids  7  

2. De doelgroep 
 
Diverse organisaties geloven dat er wereldwijd tussen de 100 en 150 miljoen kinderen het 
grootste deel van hun leven op straat leven. De leeftijd van deze kinderen begint al bij nul 
jaar. Straatkinderen leven noodgedwongen op straat, gaan meestal niet naar school en de 
reden per kind om op straat te leven verschilt enorm. 
 
Het kind… 
…is (aids)wees 
…wordt thuis (seksueel) mishandeld en/of verwaarloosd door armoede, alcoholmisbruik, 
onmacht en loopt weg 
…denkt meer op straat te kunnen halen en verlaat bewust zijn of haar gezin 
…wordt de straat opgestuurd om te helpen het gezinsinkomen te vergroten en slaapt 
meestal thuis 
…leeft met zijn of haar gezin op straat 
 
Straatkinderen zitten vaak in de criminaliteit om zo in hun eigen onderhoud te kunnen 
voorzien. Denk hierbij aan stelen, dealen, drugsgebruik en of (seksuele) geweldplegingen. 
 

• Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen straatkinderen 

• 1 op de 5 straatkinderen is jonger dan 15 jaar 

• 9 op de 10 straatkinderen zijn jongens 
 

Kenia alleen al telt meer dan 250.000 straatkinderen. Dit is nog 
maar een kleine schatting! Voor weeskinderen wordt in Kenia 
gezorgd, maar vrijwel niemand bekommert zich om het lot van 
de kinderen die in Mombasa op straat leven. Ze zwerven rond, 
omdat ze het huiselijk geweld ontvlucht zijn of door bittere 
armoede gedwongen zijn om zelf in hun middelen van bestaan 
te voorzien. Meisjes kunnen vaak bij familie terecht. Ze zijn 
bruikbaar, omdat ze kunnen helpen in het huishouden. Voor 
jongens is er nauwelijks perspectief. 
 
De jongens van de straat noemen zichzelf ‘survivors’. Ze hebben 
maar één doel en dat is overleven. Het is een hard bestaan waar 
het recht van de sterkste geldt en waar vluchtpogingen 
stranden in drank, drugs en de dood. Geweld en andere vormen 
van criminaliteit zijn aan de orde van de dag. De overheid beschouwt deze jongens als lastig 
en jaagt ze het liefst de stad uit. Wij vinden niet dat je mensen zomaar kunt opgeven en 
willen deze vergeten groep een betere toekomst bieden. 
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3. Kenia 
 
Kenia is een prachtig land in het oosten van Afrika dat vernoemd is naar Mount Kenya. Deze 
berg ligt bijna in het midden van het land en is de op één na grootste berg van Afrika en een 
van de grootste alleenstaande bergen van de wereld. 
 
Wat meer weetjes over Kenia: 

• Kenia ligt op het midden van de evenaar en heeft een oppervlakte van iets minder 
dan 583.000 km2. Kenia grenst in het oosten aan de Indische Oceaan en deelt zijn 
landgrenzen met: Somalië, Ethiopië, Soedan, Oeganda, Tanzania 

• De hoofdstad van Kenia is Nairobi. Mombasa is een van de andere vijf grote steden 
van Kenia, met de belangrijkste haven aan de Indische Oceaan (de stad ligt op een 
eiland van 15 km2, met buitenwijken op het vasteland, het heeft een geschatte 
bevolking van 900.000 (officieel 665.018, volgens de volkstelling van 1999) 

• De Keniaanse bevolking bestaat uit groeperingen vanuit het hele continent. Kenia 
kent hierdoor meer dan 70 etnische gemeenschappen die bijna 80 verschillende 
dialecten spreken. De meest bekendste bevolkingsgroep van Kenia is de Masaai, 
herkenbaar aan de rode kledingsdracht 

• Engels is de ‘officiële’ taal en Kiswahili de ‘nationale’ taal van Kenia 

• De meeste Kenianen zijn christen, dit dankzij de missionarissen die het geloof hebben 
overgebracht. Ongeveer 45% van de bevolking is protestants, 33% is rooms-
katholiek, 10% hangt aan een Afrikaanse christelijke religie en ongeveer 10% is 
moslim (waarvan het merendeel in Mombasa woont) 

• Kenia heeft als munteenheid de Keniaanse Shilling (KES) 

• De bekendste nationale parken van Kenia zijn de Masaai Mara, Amboseli, Tsavo 
national Park en Lake Nakuru 
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Toerisme in Kenia 
Kenia is één van de mooiste Afrikaanse landen om op safari te gaan. Het land staat daardoor 
ook bekend om zijn vele safariparken. De Masai Mara is vooral bekend wegens zijn jaarlijkse 
grote trek, oftewel ‘the migration’. Grote kudden dieren, zoals gnoes', gazellen en zebra's, 
trekken van de Masai Mara naar de Serengeti in Tanzania. Vanuit Nairobi is het eveneens 
gemakkelijk om op safari te gaan naar de Serengeti. 
 
Mombasa, ook wel geschreven als Mombassa, is de tweede stad van Kenia en de hoofdstad 
van de provincie Pwani (Coast). De stad ligt in het uiterste zuidoosten van Kenia, aan de 
Indische Oceaan. Parelwitte zandstranden en een aqua blauwe zee staan garant voor 
heerlijke dagen op het strand. Mombasa heeft op toeristisch gebied veel te bieden qua 
uitstapjes en excursies. Je kunt diverse watersporten beoefenen, er zijn dierenparken, 
Afrikaanse markten en volop souvenirs verkrijgbaar. In Mombasa zijn een aantal prima 
restaurants te vinden in verschillende prijsklassen. De blauwe zeeën zijn vooral bekend bij de 
duikers. Tijdens het duikseizoen kunnen dan ook zeeschildpadden, haaien, kreeften de 
koralen en duizenden andere soorten vissen worden bewonderd. 
 

        
 
Maar Kenia heeft ook een andere kant: 

• Zo telt Kenia alleen al méér dan 250.000 straatkinderen 

• Wonen er meer dan 46 miljoen mensen, 40.9% hiervan is jonger dan 14 jaar 

• Ongeveer 1.5 miljoen mensen zijn drager van het HIV/aids virus, waaronder ook 
kinderen 

• Kenia kent in totaal ongeveer 1.1 miljoen aidswezen (een aidswees is een weeskind 
waarvan zijn ouders zijn overleden aan (de gevolgen van) aids) 

• Tussen de 40% en de 50% van de Keniaanse bevolking leeft onder de 
armoedegrens (armoedegrens wordt aangeduid als: het inkomen dat iemand nodig 
heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoefte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@behoca.nl


 

                                      

 www.behoca.nl • info@behoca.nl •  Stichting BeHoCa, informatiegids  10  

4. Procedure vrijwilligerswerk of stage 
 
Stage of vrijwilligerswerk in het buitenland is een levenservaring om nooit meer te vergeten! 
Het is een waardevolle bijdrage als aanvulling op een studie en het staat goed op je CV. Deze 
mogelijkheid brengt mensen dichter bij elkaar, dichter bij het land met zijn cultuur en het 
geeft je de mogelijkheid om te kijken wat het met je doet om te leven en te werken in een 
ontwikkelingsland.  
 
Verblijfsduur 
Voor stage en vrijwilligerswerk geldt een minimaal verblijfsduur:  

• Stage bij Stichting BeHoCa is mogelijk vanaf 3 maanden 

• Vrijwilligerswerk bij Stichting BeHoCa is mogelijk vanaf 2 weken (5 dagen per week) 
 
Verwachtingen 
Als je besluit om stage of vrijwilligerswerk te gaan doen bij Stichting BeHoCa zitten daar een 
aantal verwachtingen aan verbonden. 
 
Wij verwachten dat: 

• Je enthousiast en gemotiveerd bent om je in te zetten voor Stichting BeHoCa 

• Je minimaal 18 jaar oud bent 

• Je van aanpakken weet 

• Je flexibel bent 

• Je je voorbereidt en alle documenten die je ontvangt goed doorleest 

• Je de cultuur en de medewerkers respecteert 

• Je op een bijzondere manier in aanraking wilt komen met een andere cultuur 

• Je jezelf goed kunt uitdrukken in het Engels en het verstaat (voor stage dien je ook 
begrijpelijk te kunnen schrijven in het Engels) 

• Je serieus aan de slag wilt gaan als stagiaire of vrijwilliger 

• En dat je er zin in hebt! 
 
Daarnaast kan je van ons verwachten dat wij er alles aan doen om jouw tijd in Kenia zo 
bijzonder en onvergetelijk mogelijk te maken! 
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Algemene eisen 

• Je respecteert de Keniaanse cultuur: 
- Bedekkende zwemkleding (korte broek en hemdje met brede bandjes) 
- Bedekkende kleding (decolleté bedekkende hemdjes met brede bandjes 

en broeken met minimale knielengte) 
- Kleding om eventueel mee naar de kerk te gaan 

• Je toont initiatief in het werken met de jongens en het meehelpen in het huis en 
huishouden 

• Donaties zijn van harte welkom en worden heel erg gewaardeerd. De besteding 
hiervan wordt in overleg met de stichting gedaan, zodat de besteding past binnen de 
cultuur en opvoeding van de jongens en dat de vrijwilligers en stagiaires niet gezien 
gaan worden als ‘geldmachines’ o.i.d. 

• Je een juiste balans vindt en houdt tussen afstand en nabijheid met de doelgroep van 
de stichting 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van je benodigde 
visum 

• Je leeft de veiligheidsvoorschriften na, deze worden op locatie met je doorgenomen 
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De kosten 
Voor je verblijf in Kenia zijn wij genoodzaakt om kosten te declareren. Dit omdat wij leven 
van donaties die zijn bedoeld voor de kinderen. Omdat jouw stage/vrijwilligerswerk voor 
beide partijen een waardevolle bijdrage levert, zullen wij de kosten zo minimaal mogelijk 
houden.  
 
Per week vragen wij: 

• Aan studenten €90,- 

• Aan vrijwilligers €75,- 
 
Dit is inclusief: 

• Ophaalservice vliegveld 

• SIM-kaart bij aankomst 

• Uitleg over Mombasa/Kenia en de plaats waar je verblijft 

• Drie Keniaanse maaltijden per dag 

• Onbeperkt drinkwater 

• Een slaapplek inclusief badkamer, te delen met maximaal drie andere 
vrijwilligers/stagiaires 

• Gebruikmaking van alle spullen en materialen rondom en in het huis 

• Begeleiding in het Nederlands 

• Begeleiding met betrekking tot je stageopdrachten en het beoordelen daarvan 
 
Dit is exclusief: 

• Vliegticket 

• De kosten voor een reisverzekering 

• De kosten voor het aanvragen van een visum 

• Eventuele dokterskosten 

• Vaccinaties 

• Activiteiten in de vrije tijd: denk bijvoorbeeld aan reizen, uiteten gaan, souvenirs, 
transportkosten, et cetera 

 
Accommodatie 
Je verblijft in het tehuis waar ook de kinderen verblijven. Je deelt samen met maximaal drie 
andere vrijwilligers/stagiaires een slaapkamer met badkamer. Deze kamer is alleen te 
betreden door stagiaires en vrijwilligers, de jongens zijn hier niet welkom ongeacht welke 
reden. Je maaltijden zijn meegerekend bij je verblijf. Indien gewenst is het mogelijk om je 
eigen maaltijd te bereiden met de door jouw aangeschafte benodigdheden.   
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Vrije tijd 
Als je in het buitenland verblijft is het zeker leuk om ook zoveel mogelijk van het land zelf te 
gaan zien en ontdekken. Mombasa is een toeristische trekpleister met vele mooie 
historische monumenten, die zeker een bezoekje waard zijn. Zo zijn er ook een aantal 
parken te bezoeken, is er een bioscoop en kun je een leuk avondje gaan bowlen. Het 
stappen is in Mombasa ook een aanrader. Mombasa beschikt namelijk over vele kroegjes en 
clubs waar je gezellig iets kunt gaan eten en/of drinken en een dansje tussen alle 
heupwiegende Kenianen kunt wagen. Wil je even lekker een dagje ontspannen? Dit kan bij 
de vele resorts die Mombasa telt. Een dagje lekker aan het zwembad liggen en wandelen 
over de stranden van Mombasa is zeker de moeite waard. Daarnaast is het mogelijk om een 
paar dagen weg te gaan naar één van de bijgelegen badplaatsen met de mooie witte 
zandstranden. Om je verblijf aan Kenia optimaal te maken kun je op safari naar de zeer veel 
verschillende gamereserves die Kenia zo bekend maken. Deze zijn echter niet goedkoop, 
maar gegarandeerd een succes! 
 

 
 
Veiligheid in Kenia 
Tijdens je verblijf bij ons ben je vrij om te gaan en te staan waar je wilt, maar houd wel 
rekening met het feit dat dit toch Afrika is. Houd dan ook ten alle tijden rekening met jouw 
eigen veiligheid en de veiligheid van je medebewoners. Kenia is een veilig land zolang jij 
ervoor zorgt dat je je bevindt op veilige plekken. Wanneer je op stap gaat gebruik je een taxi 
als vervoersmiddel, je loopt bijvoorbeeld niet in het donker door de buurt. Ook is het niet 
slim om sleutels te ‘verstoppen’ op het BeHoCa terrein. 
 
Het openbaar vervoer is veilig en makkelijk, maar na 21.00 uur in de avond is de veiligheid 
weg. De bestuurders van de matatu’s (lokale taxibusjes) en pikipiki’s (motors) kauwen khat 
(soort drugs) of zijn ze te dronken om nog verantwoord te kunnen rijden. Wij hebben een 
zeer betrouwbare taxichauffeur en deze kun je ten alle tijden bellen. Het kost een paar euro 
meer maar dan ben je wel veilig. 
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Zorg ook dat je jezelf altijd kun legitimeren. Neem dus eventueel je identiteitskaart mee als 
je je paspoort te risicovol vindt om mee te nemen. Het is fijn als wij weten waar je bent, 
zodat wij jouw veiligheid kunnen waarborgen in verband met een eventuele noodsituatie. 
Tegenwoordig zijn terreurdreigingen helaas aanwezig in Kenia. Dit betekent echter niet dat 
het land onveilig is. Over de hele wereld zijn tegenwoordig dreigingen, aanslagen en 
oorlogen gaande. Helaas is dit de realiteit van de dag. Wij zijn nauw verbonden met de 
gebeurtenissen in en om Mombasa. Dus als er een dreiging is weten wij dit veelal en 
vermijden wij het gebied totdat het weer veilig is. Met de juiste bewustheid heb je een 
geweldige tijd in Kenia met een veilig gevoel! 
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Start procedure 
De procedure voor een stage of vrijwilligerswerk bij Stichting BeHoCa verloopt als volgt: 
 

• Vul het inschrijfformulier volledig in (deze wordt je toegezonden nadat je 
aangegeven hebt dat je stage of vrijwilligerswerk wilt komen doen) 

• Bij ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je van ons de algemene voorwaarden 
die gelden om stage/vrijwilligerswerk te kunnen lopen in Mombasa 

• Bij akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt jouw inschrijving behandeld 
en in gang gezet 

• De periode die je wilt komen wordt besproken en indien mogelijk vastgelegd 

• Er wordt een contract opgesteld en ondertekend door beide partijen 

• Je ontvangt een informatiegids met belangrijke informatie die je nodig hebt voor een 
goede voorbereiding op je stage/vrijwilligerswerk in Kenia. Deze dien je voor aanvang 
van je stage/vrijwilligerswerk gelezen te hebben 

• Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met een bestuurslid uit Nederland. Dit kan 
via Skype of een persoonlijk geplande afspraak 

• Het officiële gedeelte is afgerond, je kunt nu je vliegticket boeken en verdere 
voorbereidingen treffen voor jouw komst naar Kenia 

• Bij aankomst op de luchthaven in Mombasa word je opgehaald door iemand van 
BeHoCa 

• Je wordt naar jouw nieuwe woonruimte gebracht en bij aankomst ontvangt je een 
welkomstpakket met o.a. een leen SIM-kaart en nuttige informatie over het land 

• Huisregels en de gang van zaken worden doorgenomen nadat je gesetteld bent 
 
Bij een stage: 

• De voorwaarden vanuit school worden besproken en er wordt gekeken hoe binnen 
de stichting vorm kan worden gegeven aan jouw stagetaken 

• Wanneer dit goedgekeurd is wordt het stagecontract ondertekent door jouw 
opleiding en jij zelf 
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5. Communicatie 
 
Internet 
Een goede manier om in contact te blijven met thuis, is via internet. Je krijgt van ons een 
dongel te leen. Wees hier dus voorzichtig mee! Een dongel is een USB stick met een SIM-
kaart erin om mobiel internet te ontvangen op een computer of laptop, hier kan je dan zelf 
tegoed op zetten. Door e-mail, Facebook, je eigen weblog en dergelijke kan je iedereen thuis 
op de hoogte houden van wat je meemaakt. Wanneer je niet aan het werk bent met de 
kinderen of andere BeHoCa gerelateerde zaken, heb je voldoende mogelijkheid om 
regelmatig te internetten. Houd er rekening mee dat deze kosten niet zijn inbegrepen en dat 
het internet niet zo snel is als je thuis gewend bent.  
Ook kun je bij verschillende cafés en restaurants gebruik maken van hun Wi-Fi. Erg makkelijk 
en ook wel even lekker om er even eruit te zijn.  
 
Bellen 
Behalve via internet is het natuurlijk ook leuk om iemand af en toe telefonisch te spreken. Je 
krijgt van ons bij aankomst een Keniaanse SIM-kaart te leen waarmee je goedkoper naar het 
thuisfront kunt bellen, sms’en en what'sappen. Je hebt hier wel een simlock-vrije mobiele 
telefoon voor nodig, dus neem deze mee. Deze telefoon kan ook gebruikt worden om gebeld 
te worden door familie en vrienden. Gebeld worden kan goedkoop via speciale telecom 
aanbieders. Vanuit Nederland naar Kenia bellen kan bijvoorbeeld via BelBob.  
Mocht het internet goed genoeg zijn, kan er ook geprobeerd worden te skypen. Dit kan 
echter wel veel tegoed kosten en de verbinding is vaak slecht.  
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6. Voorbereiden/boeken 
 
Naast dit reispakket is het natuurlijk heel leuk om je zelf te verdiepen in het land waar je 
heen gaat. Om die reden hebben we alvast een lijst met boeken voor je op een rijtje gezet 
over Afrika en ontwikkelingssamenwerking.  
 
Lonely Planet East Africa: dé reisgids die je overal ter wereld van dienst is. Deze editie bevat 
heel veel informatie over geschiedenis, cultuur, natuur, bevolking, toeristische 
hoogtepunten, kaarten en nog veel meer van Oost-Afrika. Let op: dit boek is in het Engels 
geschreven.  
 
Ebbenhout - Ruszard Kapuscinski: zonder twijfel één van de mooiste boeken ooit over Afrika 
geschreven. ‘De auteur schrijft zo goed, dat het is alsof je er zelf rondloopt’, schrijft bol.com.  
Tijdens zijn reizen door Afrika ziet Kapuscinski corruptie, oorlog, honger en armoede. Maar 
wat hem bij blijft zijn de mensen: hun kracht, hun schoonheid, hun passie en hun verhalen. 
 
Afrika is Besmettelijk - Steven van de Vijver: als tropenarts vertrekt Steven voor Artsen 
zonder Grenzen naar Congo om daar als hulpverlener aan de slag te gaan. Hij wordt 
geconfronteerd met de harde realiteit van dit land en zijn eigen rol als ontwikkelingswerker, 
maar ook met de warmte en de hartelijkheid van de lokale bevolking. Dit boek is makkelijk 
leesbaar en geeft een goed beeld van wonen en werken in een Afrikaans land.  
 
Helden van Zuid-Afrika - Jetske van der Schaar: dit boek van Jetske van der Schaar gaat over 
haar ervaringen als vrijwilliger. Het geeft je een goed beeld van vrijwilligerswerk in Zuid-
Afrika en wat je kunt verwachten. Veel vrijwilligers geven na terugkomst uit Afrika aan dat ze 
veel uit het boek herkennen. Zoals een recensie van AfrikaNieuws stelt: ‘Een must voor 
iedere student of vrijwilliger die naar Afrika gaat’. 
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7. Wat neem je mee? 
 
Hieronder vind je een lijst met dingen die handig zijn om mee te nemen. De lijst is voor 
iedereen anders en ongetwijfeld niet compleet, maar altijd een goede basis. 
 

• Paspoort dat nog 6 maanden geldig is na de terugreisdatum 

• Vliegticket 

• ＄50 of €40,- contant om je visum af te rekenen 

• Bankpas (met werelddekking) 

• Verzekeringspolis/zorgpas 

• Kopieën belangrijke papieren 

• Lijst namen en belangrijke telefoonnummers van mensen thuis en van Stichting 
BeHoCa 

• Dagboek 
 

• Gele boekje (met inentingen) 

• Medicijnen en malariapillen (en medicijnpaspoort) 

• Voldoende DEET (die voldoende bescherming biedt tegen de Malariamug) 

• Goede zonnebrand 

• Aftersun 

• Vitaminepillen 
 

• GSM (simlock-vrij) en lader 

• Fototoestel, met bijbehorende kabels en laders 

• Laptop 

• Internationale stekker 

• Zaklamp 
 

• Broeken/rokken die minstens knielengte hebben 

• Topjes/T-shirts die bedekkend zijn 

• Badkleding/bedekkende zwemkleding (short en hemd of jurk) 

• Washandjes (handdoeken zijn aanwezig) 
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8. Belangrijke namen en nummers 
 
Dit zijn onze contactgegevens: 
 
Stichting BeHoCa 
De Rosmolen 24 
5386 EK Geffen 
The Netherlands 
 
IBAN: NL62 RABO 0135 0402 05 
KVK. Nr.: 55688152 
 
BeHoCa Foundation 
Postbox 95943-80106 
Mkomani, Mombasa 
Kenya 
 
E-mail: info@behoca.nl 
 
Op de website, Facebook en Instagram vindt er regelmatig een update plaats vanuit Kenia, 
maar ook van acties in Nederland: 

• Website: www.behoca.nl 

• Facebook: www.facebook.com/behoca/ 

• Instagram: www.instagram.com/behoca_foundation/ 
 
In Kenia 
Melissa Kreps - Contactpunt op locatie Kenia voor stage en vrijwilligerswerk 
00 254 716 979 453 
 
In Nederland 
Anke Meersta - Contactpunt in Nederland voor stage en vrijwilligerswerk 
+31 (0)6 11 163 985 

mailto:info@behoca.nl
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9. Functieomschrijving 

 
Functieomschrijving stagiaire 
 
Plaats in de stichting: 
Als stagiaire zul je worden gezien als een ondersteunend personeelslid, je werkt dus samen 
met het bestaande personeel waardoor je volwaardig deel uit maakt van het team. Er wordt 
van je verwacht dat je met alle leden samenwerkt en overlegt, feedback en taken ontvangt, 
maar dat je zelf ook feedback geeft aan de medewerkers.  
 
Kern/doel van de functie: 
Als stagiaire ben je mede verantwoordelijk voor de ondersteuning van de kinderen. De 
ondersteuning richt zich met name op het bevorderen en/of handhaven van de sociale- en 
zelfredzaamheid van de kinderen. 
 
Werkdagen: 
Jouw werktijden en dagen zijn variabel. Deze worden per week bekeken/besproken en 
vastgelegd. Dit aan de hand van de voorwaarden die school stelt aan jouw stage.  

 
Verantwoordelijkheden: 

• De uitvoering van de ondersteuning, zowel aan het individuele kind als in 
groepsverband 

• Het opstellen van het ondersteuningsplan 

• De uitvoering van de informatie uitwisseling 

• De uitvoering van overige werkzaamheden 

• Het schoonhouden van je woonruimte 

• Hulp vragen: schakel op tijd hulp in! Blijf niet te lang rondlopen met een vraag of 
probleem, trek op tijd aan de bel zodat je stage-ervaring een geweldige ervaring 
zal blijven 

 
Activiteiten en resultaten: 

• Het opzetten, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan 

• Activiteiten uitvoeren die voortvloeien uit het ondersteuningsplan. Deze kunnen 
liggen op het gebied van: persoonlijke verzorging, huishouding, het leggen en 
onderhouden van sociale contacten, werk, scholing en (dag)activiteiten. Zoals: 

- Het houden van individuele gesprekjes 

- Het geven van voorlichtingen aan de kinderen 

- Samen huiswerk maken 

- Het observeren van de kinderen 

- Het corrigeren van de kinderen bij ongeoorloofd gedrag et cetera 

• Rapporteren over de dagelijkse voortgangen 

• Organiseren, coördineren, uitvoeren en evalueren van muzisch agogische 
activiteiten en overige activiteiten/dagjes weg en de planning maken voor 
vakanties en weekenden 

• Deelnemen aan werkoverleg en teambesprekingen 
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• Benaderen van andere organisaties die een rol kunnen spelen in het belang van 
de kinderen 

• Uitvoeren huishoudelijke werkzaamheden. We werken als een familie, dus dat 
betekent onder andere: samen afwassen, samen koken, samen afruimen van de 
tafel, et cetera 

• Bijhouden van voorraden en bewaken van de financiële middelen van de locatie 

• Uitvoeren administratieve werkzaamheden 

• Zorgdragen voor de dagelijkse veiligheid 

• Stageopdrachten, je zal tijd krijgen om te werken aan je stageopdrachten en deze 
kunnen op aanvraag ten alle tijden worden besproken 

 
In de weekenden en vakanties hebben wij graag zoveel mogelijk activiteiten, zodat de 
kinderen lekker bezig zijn en uitgedaagd worden en een leuk weekend of vakantie hebben 
waarin ze kunnen ontspannen. Op zondagochtend gaan wij naar de kerk. Na de kerk is de 
middag vrij voor activiteiten. Naast dit alles ben je natuurlijk vrij om in overleg te 
improviseren, wij staan overal voor open! 
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Functieomschrijving vrijwilliger 
 
Plaats in de stichting:  
Als vrijwilliger zul je worden gezien als een ondersteunend personeelslid, je werkt dus samen 
met het bestaande personeel. Er wordt van je verwacht dat je met al deze leden 
samenwerkt en overlegd.  
 
Kern/doel van de functie:  
Als vrijwilliger help je mee aan het ondersteunen van de kinderen. De ondersteuning richt 
zich met name op het bevorderen en/of handhaven van de sociale- en zelfredzaamheid van 
de kinderen. 
 
Werkdagen: 
Je werkt 5 dagen per week. Jouw werktijden en dagen zijn variabel. Deze worden per week 
bekeken/besproken en vastgelegd.  

 
Verantwoordelijkheden: 

• De uitvoering van de ondersteuning, zowel aan het individuele kind als in 
groepsverband 

• De uitvoering van de informatie uitwisseling 

• De uitvoering van overige werkzaamheden 

• Het schoon houden van je woonruimte 

• Hulp vragen: schakel op tijd hulp in! Blijf niet te lang rondlopen met een vraag of 
probleem, trek op tijd aan de bel zodat je vrijwilligerswerkervaring een geweldige 
ervaring zal blijven 

 
Activiteiten en resultaten: 

• Activiteiten uitvoeren die voortvloeien uit het ondersteuningsplan. Deze kunnen 
liggen op het gebied van: persoonlijke verzorging, huishouding, het leggen en 
onderhouden van sociale contacten, werk, scholing en (dag)activiteiten. Zoals: 

- Het houden van individuele gesprekjes 

- Het geven van voorlichtingen aan de kinderen 

- Samen huiswerk maken 

- Het observeren van de kinderen 

- Het corrigeren van de kinderen bij ongeoorloofd gedrag et cetera 

• Deelnemen aan werkoverleg en teambesprekingen 

• Organiseren, coördineren, uitvoeren en evalueren van muzisch agogische 
activiteiten en overige activiteiten/dagjes weg en de planning maken voor 
vakanties en weekenden 

• Uitvoeren huishoudelijke werkzaamheden. We werken als een familie, dus dat 
betekent onder andere: samen afwassen, samen koken, samen afruimen van de 
tafel, et cetera 

• Zorgdragen voor de dagelijkse veiligheid 
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En ben je een handige vrijwilliger die goed is in het uitvoeren van klusjes in en rondom het 
huis, dan kunnen jouw taken daar natuurlijk op afgestemd worden! De jongens kunnen 
hierbij betrokken worden, waardoor zij weer extra vaardigheden zullen leren.  
 
In de weekenden en vakanties hebben wij graag zoveel mogelijk activiteiten, zodat de 
kinderen lekker bezig zijn en uitgedaagd worden en een leuk weekend of vakantie hebben 
waarin ze kunnen ontspannen. Op zondagochtend gaan wij naar de kerk. Na de kerk is de 
middag vrij voor activiteiten. Naast dit alles ben je natuurlijk vrij om in overleg te 
improviseren, wij staan overal voor open!  
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Bijlage 1: Stage Kenia, ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

• Met het ondertekenen van de algemene voorwaarden gaat de student akkoord met de 
start van de procedure om stage te lopen bij Stichting BeHoCa in Mombasa. 

 

• Wanneer het stagecontract is opgesteld en ondertekend is de student wekelijks €90,- 
verschuldigd aan Stichting BeHoCa tijdens zijn/haar verblijf.  

 

• De student is zich ervan bewust dat de stage in Kenia onbetaald is.  
 

• Als de student zich terugtrekt na ondertekening van het stagecontract, dient er een 
onkostenvergoeding van €50,- te worden betaald aan Stichting BeHoCa. 

 

• In geval van contractbreuk vanuit één van beide partijen, is er geen mogelijkheid tot 
teruggave van reeds gemaakte kosten en is Stichting BeHoCa gerechtigd om het verblijf 
af te breken.  

 

• De student is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van het visum en het 
verzorgen van de benodigde papieren daarvoor. Stichting BeHoCa is niet 
verantwoordelijk voor gevolgen van het te laat aanvragen van het visum, dan wel 
eventuele afwijzing van het visum.  

 

• De student is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde inentingen en 
anti-malaria tabletten. Stichting BeHoCa is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van 
het te laat aanvragen en het verkrijgen van de benodigde inentingen en anti-malaria 
tabletten. 

 

• De student is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen en afsluiten van een juiste 
verzekering voor stage in het buitenland.  

 

• De student verklaart dat Stichting BeHoCa en haar medewerkers niet verantwoordelijk 
gehouden kunnen worden voor letsel, overlijden, schade of verlies van enige aard, welke 
geleden kan worden tijdens het verblijf bij Stichting BeHoCa in Mombasa. 

 

• De student kan zich goed uitdrukken in het Engels, verstaat Engels en kan begrijpelijk 
schrijven in het Engels. 
 

• De student zorgt ervoor dat hij/zij ten alle tijde veilig handelt en niemand in gevaar 
brengt. 
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Hierbij ga ik akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden om stage te kunnen 
lopen bij Stichting BeHoCa in Mombasa, Kenia. 
 

Naam:  
 
 

Datum:  
 
 

Handtekening:  
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Bijlage 2: Vrijwilligerswerk Kenia, ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

• Met het ondertekenen van de algemene voorwaarden gaat de vrijwilliger akkoord met 
de start van de procedure om vrijwilligerswerk te doen bij Stichting BeHoCa in Mombasa. 

 

• Wanneer het contract is opgesteld en ondertekend is de vrijwilliger wekelijks €75,- 
verschuldigd aan Stichting BeHoCa tijdens zijn/haar verblijf.  

 

• De vrijwilliger is zich ervan bewust dat de vrijwilligerswerk in Kenia onbetaald is.  
 

• Als de vrijwilliger zich terugtrekt na ondertekening van het contract, dient er een 
onkostenvergoeding van €50,- te worden betaald aan Stichting BeHoCa. 

 

• In geval van contractbreuk vanuit één van beide partijen, is er geen mogelijkheid tot 
teruggave van reeds gemaakte kosten en is Stichting BeHoCa gerechtigd om het verblijf 
af te breken.  

 

• De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van het visum en het 
verzorgen van de benodigde papieren daarvoor. Stichting BeHoCa is niet 
verantwoordelijk voor gevolgen van het te laat aanvragen van het visum, dan wel 
eventuele afwijzing van het visum.  

 

• De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde inentingen 
en anti-malaria tabletten. Stichting BeHoCa is niet verantwoordelijk voor de gevolgen 
van het te laat aanvragen en het verkrijgen van de benodigde inentingen en anti-malaria 
tabletten.  

 

• De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen en afsluiten van een 
juiste verzekering voor vrijwilligerswerk in het buitenland.  

 

• De vrijwilliger verklaart dat Stichting BeHoCa en haar medewerkers niet verantwoordelijk 
gehouden kunnen worden voor letsel, overlijden, schade of verlies van enige aard, welke 
geleden kan worden tijdens het verblijf bij Stichting BeHoCa in Mombasa. 

 

• De vrijwilliger kan zich goed uitdrukken in het Engels en verstaat Engels. 
 

• De vrijwilliger zorgt ervoor dat hij/zij ten alle tijde veilig handelt en niemand in gevaar 
brengt. 
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Hierbij ga ik akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden om vrijwilligerswerk te 
kunnen doen bij Stichting BeHoCa in Mombasa, Kenia.  
 

Naam:  
 
 

Datum:  
 
 

Handtekening:  
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