Handleiding vrijwilligersproject
Als je vrijwilligerswerk bij stichting Creatief Hart (hierna: de stichting) wilt doen, kun je een e-mail
sturen met daarin je uitgewerkte idee (hoe, wat wanneer, waarom) naar
stichtingcreatiefhart@gmail.com.
Vrijwilligerswerk kan in Nederland worden uitgevoerd. Denk aan het versterken van het bestuur bij
allerlei activiteiten op het gebied van marketing, promotie en fondswerving. Ook kunnen vrijwilligers
op een van de projecten in Indonesië een korte periode van vrijwilligerswerk verrichten:
Creatief educatief centrum (CEC) – Yayasan Hati yang Kreatif Lovina
Momenteel komen er zo’n 12 kinderen op wekelijkse basis naar de creatieve lessen: op de dinsdag- en
de donderdagmiddag en op de vrijdagmiddag recycling en zaterdagochtend tekenles. De meeste
kinderen komen sinds de start in augustus 2018 voor minimaal 2 middagen in de week. Enkele
kinderen komen op flexibele basis. Het is een komen en gaan. De doelstelling is nooit om er een echte
school van te maken maar een ontmoetingsplek waar kinderen op hun tempo en op creatieve wijze
allerlei vaardigheden kunnen ontplooien.
Voor de creatieve lessen werken we alleen met lokaal personeel, Rundung is locatiemanager en
contactpersoon voor de ouders en voor andere personen binnen het netwerk van SCH. Ook brengt en
haalt hij de kinderen. Mira is hoofdlerares. Beiden kunnen een beetje Engels.
Voor dit project zetten wij vrijwilligers in die creatieve workshops van enkele dagen willen geven, in
het bijzijn van het lokale personeel. We zouden het fijn vinden als er creatieve workshops worden
aangeboden ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Het gaat dan om
bijzondere en leuke activiteiten of iets waar het personeel op verder kan borduren. Een langdurig
vrijwilligersproject of stage kunnen we dus niet aanbieden.
Op dinsdag en donderdag en eventueel op vrijdag kunnen activiteiten worden geregeld. Dan komen
die in de plaats van de algemene creatieve lessen die wekelijks worden gegeven. Er is een auto en
chauffeur aanwezig voor het geval dat het om een activiteit gaat die buiten het CEC plaatsvindt.
Op het CEC is een slaapvertrek aanwezig met balkon, badkamertje, toilet, wastafel, een kantoortje en
Wifi. Tevens aanwezig: koelkast met vriesvak, broodrooster, waterkoker, airco, ventilator, een paar
borden, glazen en een mes, beddengoed. Warm water is er alleen (maar niet altijd) in de ochtend bij de
grote wastafel naast de ingang. Er is geen kookgelegenheid en er mag ook geen vuur worden gebruikt,
maar er zijn genoeg warungs/restaurantjes en supermarkten om de hoek waar je eten kunt kopen voor
een prikkie. Je dient je eigen handdoek te gebruiken. Als gast / vrijwilliger kan je hier verblijven voor
€ 8,- p.p.p.n. Dit bedrag vloeit terug naar de stichting en is ter kostendekking voor het gebruik van de
locatie die door de stichting wordt gehuurd. Als je hier gebruik van wil maken, dan voldoe je het
totaalbedrag dus aan de stichting (zie afspraken).
De locatiemanager zal je wegwijs maken als je daar behoefte aan hebt. Strand is op een paar minuten
afstand. Scooters en fietsen zijn allemaal te huur in nabijgelegen shops.

Als je een scoorter huurt, is het verstandig om bij de Anwb een internationaal rijbewijs te regelen. Als
je vervoer nodig hebt, bijvoorbeeld transport van het vliegveld of van de haven naar het CEC, dan kan
via de stichting een goede chauffeur geregeld worden. Houd rekening met een bedrag van € 35 tot € 40
(zo’n 600.000 IDR tot 650.000 IDR) voor transfer, maar op de route kan je wel direct enkele leuke
tussenstops maken, zoals bij de rijstvelden en watervallen. Dat zit dan in de prijs inbegrepen (behalve
entreeprijzen). Zonder tussenstops en zonder files, duurt de rit van het vliegveld in Denpasar naar
Lovina zo’n drie uur. Als je de transfer zelf regelt op het vliegveld, ben je altijd duurder uit en kan je
onderweg op de route geen uitstapjes maken.
Vrijwilligersproject Gianyar
SCH steunt het opvanghuis Ikang Papa in Gianyar (Bali) waar zo’n 41 kinderen (jongens en meisjes)
in de leeftijd van 9-20 jaar met een lichamelijke en/of geestelijke beperking verblijven. De meeste
kinderen zijn slechthorend of doof.
Voor Ikang Papa zijn de workshops meer gericht op algemene ontwikkeling en vermaak van de
kinderen, en niet zozeer gericht op duurzame educatie. Voor dit project zetten wij studenten en andere
vrijwilligers in die creatieve workshops van enkele dagen willen geven. Een langdurig
vrijwilligersproject of stage kunnen we niet aanbieden. We zouden het fijn vinden als er creatieve
workshops worden aangeboden ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Het
gaat dan om bijzondere en leuke activiteiten. Zo heeft een student van de Hogeschool van Kunsten in
Utrecht eens een driedaagse theater workshop gegeven. Dat vonden de kinderen ontzettend interessant.
De activiteiten zullen voornamelijk in de middag en doordeweeks ondernomen kunnen worden. De
kinderen gaan namelijk nog naar school en vanaf vrijdagmiddag (en soms zaterdagochtend) naar huis.
Sommigen kinderen blijven wel in het weekend.
Met de contactpersoon, Ayu, dient afgestemd te worden wanneer de activiteiten zullen plaatsvinden.
Zij bespreekt het met de leiding van Ikang Papa. Ayu is de contactpersoon die de vrijwilligers
verwelkomt en begeleidt.
Als het om een activiteit gaat waarbij vervoer nodig is, is er een auto met chauffeur aanwezig. Met
Ayu moet dan worden afgestemd of de auto beschikbaar is. Houd er rekening mee dat niet alle
kinderen in de auto mee kunnen.
Advies verblijfplaats nabij Ikang Papa: Villa Tedung River. Via booking.com te boeken. Prima
verblijf, zoals een vorige vrijwilliger het heeft ondervonden. Als je geen scooter rijdt, kunnen we
bespreken dat je door iemand gehaald en gebracht wordt.

Afspraken
Een vrijwilliger die vrijwilligerswerk doet voor stichting Creatief Hart, kan geen aanspraak maken op
een vrijwilligersvergoeding.
Voordat het vrijwilligersproject aanvangt, zullen er afspraken worden gemaakt. Er zal een verklaring
worden afgegeven met daarin de mededeling dat stichting Creatief Hart vrijwilligersplek aanbiedt in
de overeengekomen periode, en dat vrijwilliger zich inspant om aan zijn of haar vrijwilligersplan te
voldoen in die periode, aangezien de stichting een en ander moet coördineren voor de uitvoering
ervan.
De stichting is nimmer niet aansprakelijk voor enige schade die (onverhoopt) tijdens het verblijf van
de vrijwilliger is ontstaan als gevolg van het handelen van de vrijwilliger zelf of door handelen van
derden buiten de schuld van de stichting om. Evenmin kan de stichting risico aansprakelijk zijn voor
enige schade, tenzij de stichting opdracht heeft gegeven tot iets waaruit de geleden schade
logischerwijze uit is voortgevloeid. Kortom, schade komt voor rekening van de vrijwilliger zelf.
De vrijwilliger dient zelf zorg te dragen voor een goede reisverzekering, een
aansprakelijkheidsverzekering (WA), en eventueel een extra geneeskundige verzekering (o.a. voor
kostendekking privé ziekenhuis).
Als de vrijwilliger op sociale media zijn of haar vrijwilligerswerk bij de stichting kenbaar wil maken
en over zijn of haar activiteiten op de projecten van de stichting wil posten, dan vindt het bestuur dat
ontzettend leuk, maar toch wordt aan de vrijwilliger vriendelijk doch dringend verzocht eerst te
overleggen met de voorzitter van de stichting.
We zullen daarna contact met je opnemen. Op vrijwilligerswerk voor de stichting is het
gedragsprotocol van de stichting van toepassing. Deze wordt apart naar de vrijwilliger verzonden
zodra akkoord is bereikt over de inhoud van de activiteiten die de vrijwilliger wil uitvoeren.

