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projecrs Abroad, ry"1.1g1,t1.::l r,ïffJ,*:*ïyí*r.fl*:: yiÏ.,'ïËsïÏJi-ËlË$!?iiËï
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het uitzenden van iongeren naar Mochtdatvoorstelwordenaangeno- cialemedia.
weeshuizen. Deze reisorganisatie - rrren, dan kunnen ook bedrijven die Reisblogger Daisy Scholte publi-
ook in Nederland actief - is er inmid- dit soort reizen aanbieden, worden ceerde dit voorjaar bijvoorbeeld een

dels van doordrongen dat het niet aangepakt. veel gedeeld artikel onder de kop
goed is om kinderen bij hun famiiies Bétter Care Network Netherlands 'Waarom ikspijthebvan mijnwijwil-
weg te halen.'Door het werkvan vrij- vindt dat ook leisorgan isaties hier ligerswerk inlndia'. Daarin beschrijft
willigers te volgen en te analyseren, meerverantwoordelijkheid moeten zà hoe ze als 19-iarige zonder rele-
is duidelijk geworden dat zii de nemen.'Doorhetaanbodlijktwer- vanteervaringtweemaandenlesgaf
meeste impact kunnen hebben door ken in een weeshuis nog steeds een op een basisschool waar de vrijwilli
zichterichtenopgemeenschapsge- goede optie voor de jongeren die gèrsafenaankwamen.'Keeropkeer
richteopvang:hetondersteunenvan vrijwilligerswerkwillengaandoen', kregen de kinderen liefde en aan-
families en gemeenschappen om hen stelt coördinator Patricia Nieuwe n- dacht omvervolgensweerverlaten te
te helpen de kinderen zelf op te voe- huizen. Het Better Care Networ-l< wil worden. Ik durf niet eens te denken
den', stelt Projects Abroad in een ver- dat vrijwilligersorganisaties stop- aan de psychologische impact die he-t

kraring' 
ï??,nï]il.,,lï"#ii?L"f:].",ï:l- ;:i'"ï.i"'*otenw;rdenorzeheeft
natieven zoeken.


