
Stage lopen of vrijwilligerswerk bij Stichting Creatief Hart? 
Sukaduka kan je helpen. 

Op zoek naar een mooie ervaring in Indonesië die je nooit meer zult 
vergeten? Ben jij creatief en deins je niet terug voor een pittige uitdaging? 
Dan hebben wij een mooie kans voor jou! Stichting Creatief Hart heeft plaats 
voor stagiairs en vrijwilligers die zich voor een periode willen inzetten op ons 
Creatief Educatief Centrum in Lovina, Bali. Vanaf augustus 2018 gaan wij van 
start. Vanaf het najaar 2018 zullen wij interessante stage- en 

vrijwilligersplaatsen aanbieden. Het volledige stage- en vrijwilligersprogramma is overigens nog volop in 
ontwikkeling. 

Stichting Creatief Hart werkt samen met Sukaduka. Lees meer over wat Sukaduka kan betekenen voor stagairs 
en vrijwilligers. 

Waar is Sukaduka gevestigd 

Sukaduka is gevestigd in het noorden van Bali. In de volksmond noemt men de 
plek Lovina. Maar eigenlijk is het een streek tussen Singaraja en Serrit. Er is 
geen Balinees die Lovina als geboorteplaats heeft, het is meer vergelijkbaar 
met de Bollenstreek in Nederland. Dit plekje is nog zeer authentiek Bali. Een 
groot verschil met het zuiden van Bali, maar daardoor is het juist een 
bijzondere plek voor een stage periode. 

Sukaduka werkt samen met haar partner(s) op Bali met verschillende 
professionele bedrijven en stichtingen die zich richten op onderwijs, 

pedagogische achtergrond, fysiotherapie, management en in het ruimste zin van ondernemen. Zo ook met 
stichting Creatief Hart. 

Als je stage wilt lopen of vrijwilligerswerk wilt doen bij stichting Creatief Hart, kan Sukaduka op meerdere 
vlakken helpen. Denk aan; accommodatie, visum, scooterverhuur, uitjes en 24 uur een Nederlandse 
contactpersoon.  

Desiree; ‘Ik ben een grote voorstander van jezelf te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Tijdens mijn stage 
periode in Bali heb ik zoveel geleerd. En met dit werk kan ik andere helpen met het begeleiden van een 
waardevolle buitenland ervaring. Organiseren, helpen, ondersteuning en vooral een te gekke, leerzame periode 
creëren, ik help je er graag bij!’ 

Soplo; ‘Het werken met mensen en ze ‘mijn’ stukje Bali laten zien, is wat ik het liefste doe. Ik vind het leuk om 
mensen te vertellen over de cultuur, maar ook om ze de mooiste plekjes te laten zien. En koken is mijn passie, 
dus ik leer het je graag!’ 

Desiree en Soplo kunnen er dus voor zorgen dat jouw stage of vrijwilligers periode bij stichting Creatief Hart 
vlekkeloos verloopt.  

Wat biedt Sukaduka: 

• Procesbegeleiding 

• Pick up airport 

• Visum + sponsor 

• Uitjes (rondom noord- Bali) 

• Verblijf accommodatie 

• Scooter 

• 24u contactpersoon 

  

 

 

http://stichtingcreatiefhart.nl/creatief-educatief-centrum/


Voorwaarden: 
Jij bent: 

• Minimaal 18+ jaar 

• Minimaal acht weken beschikbaar 

• Je volgt een relevante opleiding  

• Enthousiast, flexibel, zelfstandig en gemotiveerd 

• Geïnteresseerd in andere culturen 

• Bereid gepaste kleding te dragen (schouders en knieën altijd bedekt) 

• In staat om je  goed te kunnen uitdrukken in de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift. 

• Je kunt een VOG overleggen  

• Je hebt de benodigde (reis)verzekeringen 

• Je hebt de benodigde vaccinaties 

 
Aansprakelijkheid 

Als je door Sukaduka een dienst/pakket afneemt, dan sluit je met Sukaduka een overeenkomst en niet met 
stichting Creatief Hart. Als er problemen zijn met betrekking tot de dienstverlening van Sukaduka kan stichting 
Creatief Hart nooit verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Dat geldt ook voor 
eventuele (onverhoopte) schade die voortvloeit uit tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst die 
je hebt gesloten met Sukaduka.  

Contactgegevens 

Desiree Wille:  
 +31 6 57 56 84 59 (whatsapp) 
+62 8 21 4509 5834 (Bali nr) 

Gede Soplo;  
+62 878 6217 0878 (whatsapp + call) 
 

Email: willedesiree@gmail.com 

Website: https://www.sukaduka.nl/ 

mailto:willedesiree@gmail.com
https://www.sukaduka.nl/


1. Procesbegeleiding stage 

De procesbegeleiding omvat 3 fases: voorafgaand aan de stage, tijdens het midden van de stage en tegen het 
einde van de stage. Het heeft als doel het leerproces van de student zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit 
wordt gedaan door gesprekken en bezoeken aan de stageplaatsen en mentorgesprekken met de student. De 
eerste fase begint bij aankomst op Bali met een gesprek voorafgaand aan de start van de stage. Het doel van 
dit moment is voorlichting en aanvullende informatie over de stage-instelling stichting Creatief Hart.  

Fase twee vindt plaats ongeveer 2-3 weken na de start van de stage. Eerst vindt er een kort gesprek met de 
student plaats over de eerste indrukken, gevolgd door een gesprek op de stageplek met de student en de 
praktijkbegeleider. Dit gesprek heeft als doel de observatieperiode te evalueren en de ideeën en gedachtes 
samen vorm te geven in doelen voor de komende periode.  

De derde fase vindt plaats tegen het einde van de stage op de stageplek. Het doel van dit gesprek is vooral een 
terugblik op verwachtingen/doelen over en weer, of die wel of niet zijn uitgekomen en een vooruitblik over 
hoe verder te gaan met de nieuwe studenten. Wat is belangrijk om mee te nemen naar de volgende periode 
voor de stage-instelling stichting Creatief Hart, de student en de opleiding.  

Buiten deze gesprekken om zal Sukaduka 24uur bereikbaar zijn voor de student. Wij zullen ondersteunen 
tijdens het verblijf op Bali. Denk aan verblijf, visum, vervoersmiddel, transfer van het vliegveld, begeleiding 
eerste stagedag etc. Doordat Sukaduka er de gehele stage periode voor je zal zijn, is het gemakkelijker om je 
sneller thuis te voelen in de nieuwe cultuur. Maar voor al deze hulp zijn wel kosten berekend. Je kunt 
verschillende pakketten kiezen. De kosten worden uiterlijk 1 maand voor aanvang van de stage overgemaakt 
naar de rekening van Sukaduka.  

2. Procesbegeleiding vrijwilligers  

Voor vrijwilligers geldt de procesbegeleiding stage niet maar wordt wel in een andere vorm gegoten. Er zullen 
evengoed gesprekken plaatsvinden over de voortgang in drie fases. Dit om te voorkomen dat de vrijwilliger 
mogelijk vastloopt, maar ook omdat het goed is om bij te houden hoe alles gaat en of alles naar wens gaat. De 
ondersteuning en pakketten biedt Sukaduka wel voor vrijwilligers.  

3. Het pakket voor stagairs en vrijwilligers 

Sukudaka biedt een volledig pakket aan met: 
 

• Sponsorbrief voor je visum en hulp bij visum verlengingen 
 
Sukaduka zal als sponsor optreden tijdens de stage en al het papierwerk hiervoor regelen. Ook zal Sukaduka de 
eventuele verlengingen van het visum regelen.  
 
Let op: verlengingskosten en aanvraagkosten van het visum zijn niet inbegrepen in de prijs van dit pakket en 
zijn voor de student zelf. Zie verderop in dit document meer informatie over het visum. 
 

• Ophalen van het vliegveld bij aankomst en begeleiding naar de stageplaats 
 
Het vliegveld van Bali heet Denpasar Airport (Ngurah Rai Airport onder de Balinezen) en is gelegen bij Jimbaran 
in Zuid-Bali. Een vriend van Sukaduka haalt je op van het vliegveld bij aankomst. Hij zal je naar je accommodatie 
brengen en zorgen dat de check in allemaal goed verloopt.  
 
Op de eerste stage dag, zal iemand van Sukaduka je begeleiden naar het stage adres en helpen met de 
introductie. Daarnaast zal een van de eerste dagen een lokale oriëntatie plaatsvinden. Desiree of Soplo zal je 
rondleiden in de omgeving. De supermarkt, pinautomaat, benzine station, de beste restaurants en de leukste 
spots. Dit zal plaats vinden voordat de stage begint, zodat je al een beetje geacclimatiseerd bent.  
  



• Scooter 
 
Eenmaal aangekomen op Bali en bij je accommodatie, zal er een scooter klaar staan. Dit is het meest gebruikte 
vervoersmiddel op Bali. Dit lijkt eng, maar je zult het snel leren. Desiree en Soplo van Sukaduka zullen daarbij 
helpen. En mocht er iets zijn met de scooter, dan kan je een van ons contacten.  
 

• Het vinden van geschikte accommodatie en contact persoon met betrekking tot accommodatie.  
 
Sukaduka regelt een kamer voor de student voor de eerste maand. Na deze eerste maand is het aan de student 
om te verlengen of om zelf ergens anders iets te zoeken dat beter past bij de wensen en verwachtingen. Wij 
kunnen zeker adviseren op het gebied van locatie, prijzen en faciliteiten maar zijn niet meer verantwoordelijk 
voor het boeken van de kamers.  
 
Het is mogelijk om op het Creatief Educatief Centrum / Hati Yang Kreatif te verblijven tegen een lage 
onkostenvergoeding van € 8,50,- per nacht. Het centrum heeft twee ruime slaapvertrekken met badkamer, 
mooi uitzicht op de heuvels en in de avond heb je alle ruimte voor jezelf. De kosten voor een slaapvertrek is 
kan je zien als donatie voor het Creatief Educatief Centrum. Het wordt gebruikt ten behoeve van het project. 
Wil je liever ergens anders verblijven? Sukaduka helpt je bij het vinden van een geschikte accommodatie op 
een goede afstand van de stage plaats. Gedurende het verblijf zal Sukaduka ook de contact persoon zijn met 
betrekking tot accommodatie. Dit houdt in dat Sukaduka altijd beschikbaar is om te assisteren indien nodig, 
contact persoon is voor en met huiseigenaren.  
 
Als je op het centrum van stichting Creatief Hart verblijft, is er een (spotgoedkope) wasserette op enkele 
meters afstand. Restaurantjes en supermarkt zitten om de hoek, zoals supermarkt Toko Rejeki en het 
restaurant, een kleine Warung naast de locatie voor een ontbijtje. Uiteraard krijg je een rondleiding om je 
“thuis” te maken.  
 
Op het centrum is, net zoals in vele andere accommodaties, geen warm water om te douchen. Wel kan je warm 
water verkrijgen uit de kraan van de grote wasbak en dit in een emmer vullen om daar eventueel mee te 
wassen in de douche. 
 
Let op: Sukaduka is niet verantwoordelijk voor huurprijzen, betalingen of andere faciliteiten van de 
accommodatie.  
 

• Hulp bij registratie sim kaart voor de telefoon  
 
Uitje; In het volledige pakket zit ook 2 x 1 dag uitje. Die dagen zal je samen met Soplo de omgeving van noord-
Bali gaan verkennen. We beginnen vroeg, met het spotten van de dolfijnen en een snorkeltour, daarna zal er 
tijd zijn voor een ontbijt en rondje Lovina. Daarna zal Soplo je mee nemen naar de hotsprings, boeddhistische 
tempel, mooiste watervallen en nog veel meer. Dit wordt verdeeld over 2 dagen. Je gaat naar de toeristische 
plekken, maar ook naar de niet toeristische kan van noord-Bali. Aangezien Soplo een geboren en getogen 
Balinese is, heeft hij een grote kennis van de Balinese cultuur en kan je dus heel veel uitleggen en vertellen. 
Deze tour zit inbegrepen bij het eerste pakket. Voorwaarden; minimaal 2 personen en de tour moet geboekt 
worden in de eerste maand na aankomst op Bali. Maaltijden, parking fees, entree fees en eventuele aankopen 
zijn niet inbegrepen.  
 

4. Geplaatst, en dan? 

 

• Wat kun je daarna van Sukaduka verwachten? 

Voordat je als stagiaire vertrekt naar een project op Bali, heb je eerst een skype gesprek. Tijdens dat gesprek 
wordt je het een en ander uitgelegd over culturele verschillen, omgaan met cultuurshock, do’s en dont’s op de 
plaats van bestemming en voorbereidingen die je moet treffen voor je vertrek. Eenmaal aangekomen op Bali, 
krijg je een map met informatie en tips voor je stage periode. De tijd vlak voor vertrek is vaak spannend en er 
zijn nog een heleboel vragen. Daarom onderhouden wij intensief contact met alle vertrekkende stagiaires, via 
email en WhatsApp. Het fijne is dat Sukaduka alle e-mails binnen 1-2 werkdagen beantwoord.  



 
Let op: Je dient je zelf in te lezen over benodigde vaccinaties en regels omtrent hygiëne in Indonesië  

 
• Hoe zorgen we voor een verantwoorde begeleiding van de stagiairs en vrijwilligers? 

Sukaduka is zelf aanwezig op Bali en kan op ieder moment beschikbaar zijn voor de stagiaires. Op de stage zelf 
is er ook altijd een contactpersoon aanwezig, die Nederlands of Engels spreekt.  
Wekelijks zal er contact zijn met de stagiaires maar ook met de contactpersoon op de stage, om op de hoogte 
te zijn van wat er speelt en hoe het met de stagiaires gaat.   
 

• Weer thuis, en dan? 

De stagiaires komen terug in Nederland met een hoop informatie over de stageplek, Bali en de ervaring van 
stage lopen in het buitenland. Deze informatie willen we niet zomaar verloren laten gaan. Daarom krijgen alle 
stagiaires een evaluatieformulier mee, waar ze feedback en nuttige tips kunnen geven. Deze informatie 
gebruiken we om onze eigen begeleiding constant te kunnen verbeteren. En natuurlijk hopen wij van Sukaduka 
dat ze aan hun vrienden/kennissen/familie vertellen hoe leuk het is om via Sukaduka stage te lopen op Bali.  
 

5. Kosten Pakket en betaling  

 

• Betaling pakket stage en vrijwilligers  

Hiervoor verwijzen we je naar https://www.sukaduka.nl/  

De betaling voor de pakketten moet overgemaakt worden naar de rekening van Sukaduka. Elke maand betaalt 

de student of vrijwilliger zelf de accommodatie, verlening visum, huur scooter, etc. Voor de kosten voor het 

verblijf op locatie, krijgt de student / vrijwilliger een aparte factuur van de locatie zelf.  

Stichting Creatief Hart staat hier volledig buiten en ontvangt géén deel van deze kosten.  

• Betaling aan stichting Creatief Hart bij verblijf op locatie van de stichting 

Vrijwilligers en stagiairs ontvangen géén vergoeding voor vlieg- en andere vervoerskosten van en naar de 
projecten op locatie. Er is één uitzondering: als er vervoerskosten moeten worden gemaakt tijdens 
vrijwilligersactiviteiten t.b.v. de projecten, kán wel een vergoeding worden gegeven (denk aan een autorit naar 
een ver afgelegen dorp t.b.v. het projectprogramma van de stichting). Vrijwilligers en stagiairs die op locatie 
van de stichting verblijven, dienen een onkostenvergoeding te betalen van € 8 p.p.p.n (water, elektriciteit, Wifi, 
schoonmaak, vloeit dus terug naar de stichting).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie hierna  
Bijlage 1 - Over Sukaduka 
Bijlage 2 - Overige info – algemeen 
 

  

https://www.sukaduka.nl/


Bijlage 1: Over Sukaduka 

Hoe is Sukaduka ontstaan 

 
‘In het voorjaar van 2012 heb ik voor 12 dagen mijn nichtje opgezocht die toen aan het rondreizen was in Bali. 
Toen ik op het vliegveld zat terug naar Nl, moest ik zo hard huilen, dat ik besloot er alles aan te doen om zo snel 
mogelijk weer terug te komen naar Bali.  
Het gevoel wat ik bij Bali kreeg had ik nog nooit gehad, wat een fijn gevoel. Voelde mij er comfortabel, voelde 
mij er thuis.  

Die periode studeerde ik HBO pedagogiek en in mijn derde jaar moest ik 10 maanden stage gaan lopen. Toen ik 
hoorde dat je daarvan 5 maanden in het buitenland je stage mocht doen, wist ik het gelijk; Bali. Ik ben gaan 
zoeken op internet en gaan rondvragen en zo heb ik mijn stage gevonden. Mijn hogeschool had ervaring met 
buitenland stages, maar niet met Bali.  

Gesprekken in Nederland, met school, met de stichting, visum regelen, alles regelde ik zelf. Waarom was er 
niemand die mij kon helpen in dit proces?! In augustus 2014 vertrok ik richting Bali. Wat ik wist was waar ik 
stage ging lopen;  Slaapplek, scooter, visum verlening, simkaart, waar is het eten wel goed, waar niet, waar kan 
ik pinnen en wat te doen bij ernstige calamiteiten, ongeluk en/of ziekenhuis bezoek met dan de contacten met 
familie in Nederland, ik had geen idee.  

Natuurlijk is het uiteindelijk allemaal goed gekomen, maar wat had ik graag een Nederlands aanspreek punt 
gehad. Mijn Engels was op dat moment niet fantastisch en in het Indonesisch kon ik alleen dankjewel zeggen.  

Dat is wat ik jullie wil bieden met Sukaduka, want wat is het fijn om op weg geholpen te worden. Aankomen in 
een vreemd land, na een lange reis en dan staat er iemand met een naambordje op je te wachten. Die je brengt 
naar de plek waar je de komende maanden gaat vertoeven, niks zelf de weg zoeken op je eerste dag. Daar krijg 
je nog genoeg mee te maken in de periode erna. En na de eerste dag ontmoet je mij (Desiree), ik zal je vertellen 
wat in het begin handig is om te weten. Ik zal zorgen dat je een simkaart krijgt, scooter leert rijden, laat je zien 
waar je kan pinnen en een heleboel meer.  

En in noodgevallen ben ik 24 uur bereikbaar, voor zowel Bali als Nederland. Dus mocht het voorkomen dat je 
naar de dokter moet, dat er een voorval is wat je niet zelf kunt oplossen of erger in het ziekenhuis terecht 
komt, ik zal je daarbij helpen. Of dat de ouders in Nederland hun kind willen bereiken, maar het lukt niet. 

Samen met mijn vriend Gede Soplo zullen wij klaar staan voor de studenten en hun helpen en begeleiden waar 
het mogelijk is’.  

‘Persoonlijk contact, begeleiding en betrokkenheid is voor Sukaduka erg belangrijk!’ 

 

Terima kasih banyak dan sampai joempa di Bali. 

Salam Soplo dan Desi 

 

 



Bijlage 2: Overige info – algemeen  

Huisvesting 
Wonen in Bali kan op veel verschillende manieren, van kleine kamer zonder westerse faciliteiten zoals toilet 
etc, tot luxe villas met zwembad en personeel. De prijzen kunnen dan ook uiteen lopen van €200 per maand tot 
€1000 per maand. Over het algemeen wonen studenten in een gezamenlijke pand/woning, waarin ze de 
gemeenschappelijke ruimte delen maar wel een eigen kamer met badkamer hebben. Sukaduka regelt vooraf in 
diverse plaatsen huisvesting en afhankelijk van de stageplaats (locatie) en de behoeften van de student wordt 
de woonruimte daarop afgestemd. Kamers in een studentenhuisvesting bedragen ongeveer tussen de IDR 
4,000,000 en IDR 5,500,000 per maand. Dat is momenteel ongeveer tussen de €270,00 en €360,00.  
Het verschil in de prijs zit in de faciliteiten. Sukadukda zal de student een overzicht geven van een aantal 
huisvesting opties die in de gemiddelde norm vallen voor wonen hier op Bali. Over het algemeen valt onder 
een gemiddelde woonruimte meestal de volgende faciliteiten:  
- Wifi aanwezig  
- Schoonmaak van de kamers (niet op een dagelijkse basis maar geregeld)  
- Beddengoed en handdoeken aanwezig  
- Westerse badkamer met toilet en douche (warm water)  
- Gezamenlijke koelkast waar gebruik van kan worden gemaakt (soms kleine prive koelkast ) - Keuken 
faciliteiten (gedeeld)  
- Air Conditioning (optioneel)  
- Zwembad (gedeeld en optioneel)  
 
In een aparte bijlage zal de student een overzicht vinden van de mogelijke huisvesting voor de periode dat de 
student in Bali zal zijn. Daarin staat duidelijk de prijs van elke kamer en welke faciliteiten er zijn. Foto’s zullen te 
zien zijn. In het geval dat koppels/vrienden samen willen verblijven moet dit vooraf duidelijk worden 
aangegeven. In het geval van een groep kan onderling de kamers worden verdeeld.  
 
Let op: In veel accommodaties is er geen warm water om te douchen. Ook al staat het wel vermeld in de 
gidsen. Houdt er dus rekening mee dat daar niet altijd sprake van is. Het blijft eenmaal een ontwikkelingsland 
en het is niet altijd even luxe als dat je gewend bent in Europa. Het water is echter niet ijskoud.  
 
Visum  
Om stage te mogen lopen op Bali heb je een Social/Cultural visum nodig. Deze moet worden aangevraagd bij 
de ambassade in Den Haag. Hiervoor heb je een sponsorbrief nodig, die wordt verzorgd door Sukaduka. 
Gedurende de gehele stage periode zal Sukaduka als sponsor optreden voor de student wat inhoudt dat 
Sukaduka je officieel uitnodigt om naar Bali te komen en verantwoordelijk is tijdens het verblijf. De kosten voor 
de sponsorbrief en sponsoring tijdens de stage zijn inbegrepen in het pakket. Om deze brief te kunnen maken 
heeft Sukaduka de volgende gegevens nodig:  
- Kopie van je paspoort  
- Ticket in EN uit Indonesie 
- Adres in Nederland  
 
Zodra deze gegevens zijn ontvangen wordt de brief naar de student verstuurd en kan het visum worden 
aangevraagd bij de Indonesische ambassade in Nederland. Dit kan echter niet langer dan 90 dagen voor 
aankomst in Indonesië. Het visum is eerst 60 dagen geldig. Deze 60 dagen gaan in vanaf de datum dat je het 
land in komt. Hierna is het visum verlengbaar voor 4 x 30 dagen dus een totaal van 6 maanden.  
 
Daarna moet je het land uit. De kosten van de visum verlenging is IDR 800,000 per maand (ongeveer €55,00). 
Denk eraan dat je paspoort minimaal nog zes maanden na vertrek uit Indonesië geldig moet zijn!  
 
Brommer rijden 
Je hebt een Internationaal rijbewijs nodig om in Bali brommer te kunnen rijden: Om op Bali brommer te mogen 
rijden heb je een internationaal rijbewijs nodig. Deze kun je bij de ANWB in Nederland te verkrijgen. De prijs is 
ongeveer € 25,00. Je kunt dit rijbewijs alleen krijgen als je in bezit bent van een brommer en/of autorijbewijs 
hebt. 
 



Indonesische taal 
Van de studenten wordt een basiskennis van de Indonesische taal verwacht voordat ze in Bali aankomen. Een 
aantal basis lessen Bahasa Indonesia vooraf in Nederland is daarvoor een aanrader. Daarnaast kunnen 
studenten in Bali extra vakspecifieke lessen volgen bij de bibliotheek. Sukaduka werkt samen met een goede 
taalschool in Bali en heeft ook een speciale prijs voor studenten.  
 
Dresscode 
Bali is een vakantie eiland en je zult dus veel zomerse kleding in je koffer stoppen voor je verblijf op Bali. Echter 
willen we je er wel op wijzen dat op de stage plaatsen degelijke kleding wel vereist is. Dit houdt in voor jongens 
een lange broek, soms dichte schoenen, t-shirt/polo/blouse met mouwen (hoeft niet lang te zijn maar wel over 
de schouder, dus geen tank tops). Voor de meisjes betekent dit rokken/broeken tot over de knie en schouders 
en buik bedekt. We raden jullie dus aan om ook dit soort kleding mee te nemen. Voor specifieke dress code van 
de verschillende stage plekken kan het zijn dat er nog een aanvulling is, hierover zal je dan in een later stadium 
nog informatie over krijgen.  
 
Vertalingen 
Sukaduka kan documenten/worksheets of ander materiaal vertalen van het Engels/Nederlands naar het 
Indonesisch. Hiervan wordt soms door de student gebruik gemaakt wanneer zij aan hun product voor hun 
stage werken. Denk hierbij aan een presentatie, een manual, worksheets etc. Kosten voor vertaalwerk 
bedragen IDR 15,000 per pagina.  
 
Kosten overzicht 
De munteenheid in Bali is de Indonesische Rupiah (IDR). In het begin van het verblijf op Bali zal dit verwarrend 
zijn, omdat de bedragen groot zijn en je steeds zal moeten omrekenen naar de Euro. Echter zal het binnen een 
week gewend zijn en weet je niet beter! Je kunt de huidige wisselkoers het beste vinden op: 
http://www.xe.com/currencyconverter/ 

 
Gemiddelde levensonderhoud kosten op Bali 

• Brommerhuur per maand: IDR 700,000 (50 Euro) 

• Huisvesting per maand: Tussen de IDR 4,000,000 (280 Euro)- IDR5,500,000 

• Visum verlenging per maand: IDR 800,000 (55 Euro) 

• Taalcursus 20 uur prive les: IDR 4,500,000 (voor 2 personen, €310)  
 

Eten/drinken en andere prijzen 

• 1 liter benzine IDR 7000  

• Fles water (1,5l): IDR 6.000 (drink nooit water uit de kraan!) 

• Lokale maaltijd in een restaurant: IDR 15.000- 45.000 per maaltijd  

• Internationale maaltijd in een restaurant: IDR 50.000- 120.000 per maaltijd  

• Pakje sigaretten IDR 26.000  

• Nasi goreng (fried rice) bij een straatverkoper IDR 15.000  

• Glas wijn IDR 50.000-100.00 (Australisch merk) 

• Flesje bier IDR 25.000-35.000  

• 5-10 bananen op de lokale markt IDR 5.000  

• Sarong op de markt IDR 30.000-50.000  

• Full day tour w/ private driver: IDR 600.000- 800.000  
 
Alle bedragen zijn plusminus bedragen en afhankelijk van de koers op dat moment.  

http://www.xe.com/currencyconverter/

