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Connect College  

Xplore  Thailand-Cambodja 
In samenwerking met Global Exploration 

Together one World 

Contact: r.aarts@connectcollege.nl 

Samen streven we vier doelen 
na: 

Doel 

Xplore: Minister mw. van 
Aardennen startte het 
programma Xplore met als 
doel Nederlandse jongeren 
in contact te brengen met 
andere culturen. Om 
samen te praten, werken 
en te spelen. Om samen 
een kleine bijdrage te 
leveren aan een betere 
wereld. 

Global Exploration:  

Na een eerste Xplore reis 
naar Peru in 2006 zorgden 
de deelnemende leerlingen 
heel enthousiast voor hun 
draagvlakversterking. Alle 
20 deelnemers deelden 
ieder afzonderlijk of in 
teams hun ervaringen met 
meer dan 150 personen 
per deelnemer. Nieuwe 
scholen hebben zich de 
opeenvolgende jaren weer 
aangemeld. Om al dit te 
coördineren startte de 
initiatiefnemers eind 2006 
de stichting Global 
Exploration. Sinds dat 

Scholen-voor-scholen	projecten	worden	 financieel	ondersteund	om	 leerlingen	
over	de	hele	wereld	de	kans	op	onderwijs,	 zorg,	een	 schone	 leefomgeving	en	
werkgelegenheid	 te	 geven.	Niet	met	 lege	handen	 reizen	 is	 ons	 streven.	Maar	
daadwerkelijk	de	handen	uit	de	mouwen	te	steken.	Zelf	bouwen	en	zien	dat	het	
bijeengebrachte	sponsorgeld	goed	besteed	wordt.	Ook	vorig	jaar	werd	er	ruim	
€150.000,-	 aan	 scholen	 voor	 scholen	 en	 handen	 uit	 de	 mouwen	 projecten	
besteed.			
	
Om	dit	project	mogelijk	te	maken	is	natuurlijk	geld	nodig.	De	leerlingen	dragen	
zelf	hun	steentje	bij,	maar	gaan	ook	op	zoek	naar	sponsorgeld.	Hierbij	hopen	ze	
op	uw	hulp.	

Scholen voor scholen 

450	 leerlingen	 van	 middelbare	 scholen	 uit	 Noord-Brabant,	 Limburg	 en	
Gelderland	reizen		zomer	2018	de	wereld	over.	80	docenten,	begeleiders	en	
artsen	 ondersteunen	 de	 leerlingen	 in	 hun	 één	 jaar	 durende	 project.	 20	
groepen	 reizen	 naar	 o.a.	 Tanzania,	 India,	 Nepal,	 China,	 Indonesië,	 Peru,	
Thailand,	 Cambodja	 en	 Zuid-Afrika.	 De	 Zeventien	 Global	 Goals	 worden	
uitvoerig	besproken	in	masterclasses	en	trainingen.	Connect	College	gaat	dit	
schooljaar	voor	de	vierde	maal	deel	uitmaken	van	dit	uniek	gezelschap	en	zal	
met	 ca.	30	deelnemers	gedurende	3	weken	 in	de	 zomer	vakantie	 van	2018	
naar	Thailand-Cambodja	afreizen.																								
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Mensen	uit	je	omgeving	bewust	maken	van	de	wereld,	
van	 het	 dagelijkse	 leven	 in	 het	 bezochte	 land,	
mondiale	 problemen	 en	 wellicht	 zelfs	 een	 aanzet	 geven	 tot	
gedragsverandering	in	een	rol	als	Global	ambassadeur.	
	
Bij	terugkomst	vertelt	iedere	deelnemer	zijn	of	haar	verhaal	aan	zijn	
familie,	vrienden,	op	de	sportvereniging	aan	klasgenoten,	etc.	Samen	
schrijven	we	een	boek,	wel	150	pagina’s	vol	van		al	onze	projecten	in	
Indonesië,	China,	 Thailand-Cambodja,	 Tanzania,	Papoea,	 India,	 Peru	

Leerlingen	 verblijven	 drie	weken	 in	een	 andere	 land,	maken	 kennis	
met	 de	 mensen,	 de	 cultuur	 en	 natuur,	 gebruiken	 en	 gewoonten.	
Samen	met	leeftijdsgenoten	leren	ze	van	en	over	elkaar,	nemen	deel	
aan	 activiteiten	 op	 de	 partnerscholen	 en	 organisaties	 en	 dragen	
samen	 een	 steentje	 bij	 aan	 de	 Millenniumdoelen.	 Samen	 leven,	
samen	leren,	samen	werken	voor	een	betere	wereld	en	hun	bijdrage	
als	wereldburgers:	Together	One	World.		
 

Niet	 met	 lege	 handen	 reizen,	 is	 het	 motto	 van	 Stichting	 Global	
Exploration.	Fondsen	verzamelen	en	de	handen	zelf	uit	de	mouwen	
steken,	 in	 Nederland	 en	 in	 onze	 partnerlanden.	 Scholen	 voor	
scholen,	 de	naam	zegt	 het	 al,	 Nederlandse	 scholen	werken	 samen	
met	scholen	en	andere	goede	doelen	in	de	partnerlanden.	Fondsen	
worden	 ingezameld	 en,	 na	 verdubbeling	 door	 Wilde	 Ganzen,	
geïnvesteerd	 in	 het	 onderwijs,	 de	 zorg,	 lokale	 economie,	 en	
duurzaamheid	in	de	partnerlanden.	Sinds	2005	bereikten	we	samen	
al	heel	veel.		
	
Samen	zorgen	wij,	de	jongeren,	ervoor	dat	wij	straks	de	wereld	een	
beetje	 beter	 achter	 laten.	 Drie	 weken	 (waarvan	 2	 weken	 in	 de	
zomervakantie)	van	huis,	samen	reizen	met	een	zeer	diverse	groep	
mensen,	kennis	maken	met	totaal	andere	culturen	en	levenswijzen.	
Daadwerkelijk	 zien	 wat	 het	 betekent	 om	 geen	 geld	 te	 hebben	 en	
geen	onderwijs	te	kunnen	volgen.		
	
Onze	 groep	 trekt	 door	 Thailand-Cambodja	 en	 bezoekt	 onderweg	
verschillende	 instellingen	 en	 scholen	 die	 onze	 hulp	 goed	 kunnen	
gebruiken.		
	
Ook	in	2018	ondersteunt	SGE	een	aantal	projecten,	
PRACHAWITTAYAKARN	 SCHOOL,	 BANTAK,	 HOUSE	 OF	 GRACE,	
CHANTABURI,	CHI	HE	MIDDLE	SCHOOL,	HANDS	OF	HOPE		

		

  

De	 leerlingen	 steken	 de	 handen	 uit	 de	 mouwen.	
Samen	 met	 de	 lokale	 jeugd	 planten	 ze	 bomen,	
organiseren	 ze	 een	 sportdag,	 leggen	 een	 moestuin	
aan,	 schilderen	 klaslokalen,	 en	 zo	 veel	 meer.	
Activiteiten	worden	geïnitieerd	door	lokale	partners	in	
samenspraak	 met	 Global	 Exploration,	 zodat	 elke	
activiteit	 daadwerkelijk	 een	 concrete	 bijdrage	 levert	
en	ertoe	doet.		

Doel 1: Wereldburger stage 

Doel 2: Scholen voor Scholen 
stage 

Doel 3: Let’s work 

Doel 4: Bewustwording in Nederland 

Helpen? 
U	kunt	uw	bijdrage	storten	op	rekeningnummer:	
IBAN	 :	 NL40	 RABO	 0113	 1251	 00,	 	 t.n.v.	 Connect	College,	 onder	vermelding	van:	 “Sponsering	 Connect	 Xplore	 Thailand-
Cambodja	2018	t.g.v.	<naam	van	de	gesponsorde	leerling>	+	<sponsor>.	
Voor	meer	informatie	kunt	u	terecht	bij	Stichting	Global	Exploration		
(www.global-exploration.nl)	Mervyn	Smeets,	06-22463413,	info@global-exploration.nl	of		
Kevin	Scheijen,	06-19646878,	(kevin@global-exploration.nl)	
Connect	College	Echt:	Robert	Aarts,	0475-416113,	r.aarts@connectcollege.nl	
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Crews and Let’s Work 
Global Exploration – The crews & Global Goals for sustainable development 
Om	de	kwaliteit	van	de	interculturele	uitwisseling	tijdens	een	project	zo	hoog	mogelijk	te	laten	zijn	maakt	Global	Exploration	
gebruik	van	Crews.	Tijdens	het	voorbereidingstraject	zijn	alle	groepen	verdeeld	in	vier	crews:	Natuur,	Educatie,	gezondheid	
en	Cultuur.	Iedere	crew	heeft	de	taak	om	op	zijn	specifieke	gebied	en	natuurlijk	ook	voor	zijn	specifieke	land	te	zorgen	voor	
een	goede	voorbereiding.	Deze	voorbereiding	mondt	uiteindelijk	uit	in	een	masterclass	die	door	de	crew	gegeven	wordt	aan	
de	rest	van	de	groep.	Op	die	manier	wordt	er	voor	de	reis	heel	wat	kennis	vergaard	en	gedeeld.	Naast	die	kennis	zijn	er	door	
iedere	 crew	 ook	 activiteiten	 voorbereid	 die	 tijdens	 de	 stages	 worden	 uitgevoerd.	 Die	 activiteiten	 hebben	 altijd	 een	
nieuwsgierig	makende	insteek	waarbij	de	hoofdvraag	telkens	is:	Wat	kunnen	wij	leren	van	onze	leeftijdsgenoten	tijdens	onze	
stage	en	wat	kunnen	onze	leeftijdsgenoten	van	ons	leren?		
Naast	de	crewstructuur	hecht	Global	Exploration	veel	waarde	aan	de	Global	Goals	 for	sustainable	development	(opgesteld	
door	de	VN	in	2015).	Iedere	crew	wordt	uitgedaagd	om	deze	doelen	te	bestuderen	en	vervolgens	te	bekijken	welke	doelen	
relevant	zijn	voor	de	eigen	crew	en	het	te	bezoeken	land.			

Scholen	voor	scholen	projecten	in	Thailand-Cambodja	2018	
	
PRACHAWITTAYAKARN SCHOOL, BANTAK		
Pracha=kennis,	Wittaya=vergaren,	Karn=huis.		
In	 het	 Thais	 betekent	 de	 naam	 van	 deze	 school	 dus	 ‘het	 huis	 waar	 men	
kennis	kan	vergaren’.	
Deze	middelbare	 school	met	 ca.	800	 leerlingen	 in	Bantak,	 ten	noorden	van	
Bangkok,	is	ons	eerste	verblijfadres.	Nederlandse	en	Thaise	leerlingen	zullen	
aan	elkaar	gekoppeld	worden	aan	de	hand	van	een	buddy-systeem.	Reeds	in	
een	 vroeg	 stadium	maken	 de	 leerlingen	 contact	 via	 de	 sociale	media	zoals	
facebook.	De	band	die	ze		zo	al	vooraf	opbouwt	maakt	het	latere	samenzijn	
tot	een	unieke	beleving.	
Op	 deze	 school	 is	 behoefte	 aan	 allerlei	 kleine	 werkzaamheden	 die	 onze	
leerlingen	 samen	 met	 hun	 buddy’s	 zullen	 verrichten.	Voorbeelden	 van	
werkzaamheden	zijn	het	opknappen	van	lokalen,	het	herstellen	of	vervangen	
van	meubilair	en	het	geven	van	een	opknap-	of	schoonmaakbeurt	aan	de	sportaccommodatie.	De	school	heeft	aangegeven	
dat	zij	het	erg	prettig	vinden	als	leerlingen	veel	oefenen	met	het	spreken	van	de	Engelse	taal.		
	
De	 bijdrage	 van	 onze	 leerlingen	 is	 hierbij	 van	 wezenlijk	 belang.	Derhalve	 gaan	 onze	 leerlingen	 in	 Nederland	 les-	 en	
spelmateriaal	 in	de	Engels	 taal	ontwikkelen,	 zowel	op	basisschool-	als	op	middelbaar	niveau.	Op	cultureel	gebied	gaan	de	
leerlingen	 van	 elkaar	 leren,	 de	 buddy’s	 gaan	 onze	 leerlingen	mee	 naar	 zijn	 of	 haar	 huis	 nemen	 zodat	 ze	 kennis	 kunnen	
maken	met	hun	manier	van	leven.	
	

HOUSE	OF	GRACE,	CHANTABURI		
Na	ons	bezoek	aan	Cambodja	zullen	we	terugreizen	naar	Thailand,	om	precies	te	zijn	naar	Chantaburi	gelegen	in	het	zuiden	
van	Thailand.		
We	zijn	in	Chantaburi	te	gast	bij	‘House	of	Grace’,	een	instelling	die	voornamelijk	kinderen	met	een	fysieke	en/of	geestelijke	
beperking	opvangt.	Deze	kinderen	vinden	bij	House	of	Grace	een	warm	thuis.	Naast	mogelijke	 ‘let’s	work’	projecten	zullen	
wij	hier	actief	met	de	jongeren	bezig	zijn.	We	gaan	hier	deelnemen	aan	bijvoorbeeld	het	Mangrove	Project	om	ontbossing	
van	het	kustgebied	tegen	te	gaan.	Daarnaast	is	er	een	‘mushroomproject’	opgezet	met	het	doel	de	voedselvoorziening	voor	
de	lokale	bevolking	te	verbeteren.	Ook	hiervoor	gaan	we	ons	voor	inzetten.	
	

CHI	HE	MIDDLE	SCHOOL	
De	Chi	He	Middle	School	is	gelegen	in	het	Kaoh	Soutin	district	in	het	zuidoosten	van	Cambodja.	De	school	telt	700	leerlingen	
die	 roulerend	gebruik	maken	van	de	beschikbare	klaslokalen.	 In	de	 zomer	 van	2017	heeft	Global	Exploration	deze	 school	
voor	de	eerst	bezocht.	Een	vervolg	bezoek	in	2018	zal	in	het	teken	staan	van	interculturele	uitwisseling	tussen	de	leerlingen.	
	

HANDS	OF	HOPE	
Hands	of	Hope,	gelegen	 in	 Phnom	Penh,	 verleent	 zorg	 aan	kinderen	met	een	één-	 of	meervoudige	handicap.	Het	project	
geniet	speciale	aandacht	en	steun	van	een	goede	relatie	van	Global	Exploration:	de	minister	van	Informatie	van	de	Thaise	
regering.	Hij	was	dan	ook	degene	die	Henk	(chairman)	en	Phalla	wees	op	het	goede	werk	van	deze	organisatie.		
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Connect Xplore Thialand-Cambodja Crew-members	
Demi	Boom	

Roos	Hannen	

Bente	Kempkens	

Britt	Maassen	

Terra	Simons	

Esmee	Vanneer	

Noud	Verzellenberg	

 

Tom	van	den	Akker	

Bas	van	den	Akker	

Babs	Bonné	

Femke	Kaspereit	

Lara	Peters	

Ellen	Renet	

Stijn	Theeuwen	

 

Marijn	Goertz	

Tooske	Geurts	

Anke	van	der	Goot	

Suzanne	van	Iperen	

Anouk	Perriëns 	
Benthe	Peulen	

Evi	Theunissen	

 

Milou	Beenders	

Raoul	Jacobs	

Tessa	Jacobs	

Inge	Jochems	

Ella	Niessen	

Jonah	Reijnen	

Eva	Schreurs	

Valerie	Vossen	

 


