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Aanmelden vóór 5 november 2018 

Meer info? Mail naar: 

MVTrust.info@gmail.com 
 

Wat is het Mahalir Vidiyal Trust? 
 

Mahalir Vidiyal Trust (MVT) is een Indiase non-

governmental stichting die verschillende 

projecten heeft. Zo runnen zij het kindertehuis 

Pannbucholai met 60 kinderen en 15 staff, 

daarnaast hebben zij een basis- en middelbare 

school met zo’n 500 leerlingen en verschillende 

projecten met betrekking tot voorlichting over 

verschillende ziektes, de rechten van vrouwen 

en andere sociaal buitengesloten groepen zoals 

de Dalits. MVT is actief in het zuiden van India, 

in Tamil Nadu, vlakbij de stad Tiruchirappalli. 



De reis 
 

Bij dit project gaat een groep jongeren, 

vanaf 16 jaar, op eigen kosten onder 

begeleiding naar het kindertehuis 

Pannbucholai. Hier zullen zij allerlei 

activiteiten opzetten voor de kinderen en 

de staff helpen met het runnen van het 

kindertehuis. 

Bij dit project zullen de jongeren ervaren 

hoe groot de verschillen op de wereld zijn 

en zullen zij hun steentje bijdragen aan het 

terugdringen van deze ongelijkheid. Ze 

zullen ervaren hoe het is om zich volledig 

in te zetten voor de toekomst van 

kansarme kinderen en leeftijdsgenoten. De 

jongeren zullen hun ervaringen inzetten 

om anderen hier bewust van te maken en 

dus een echte ambassadeursrol pakken.  

 

Dit project komt voort uit een 

samenwerking tussen Stichting Eerlijk 

Delen en Stichting Batang Pinangga met 

een ondersteunende rol van het 

Mendelcollege. Het begeleidingsteam zal 

bestaan uit de coaches Pim Zaremba en 

Rick de Regt (allebei oud-Mendeliers). Pim 

en Rick hebben vier en zes jaar ervaring 

met het organiseren van een vergelijkbare 

reis naar het kindertehuis Batang Pinangga 

op de Filipijnen. Verder zal Enrico van Rooij 

vanuit het Mendelcollege ondersteuning 

bieden. Hij is docent op het Mendel en 

heeft ook geholpen met het opzetten van 

de hierboven genoemde reis naar de 

Filipijnen en deze reis naar India.   

 

Vorig schooljaar zijn Elmar Post en Rik 

Stokvis (nu 6-vwo) naar het kindertehuis 

in India geweest. Je kunt ze vragen naar 

hun ervaringen en belevenissen.  



In India 
 

We zullen een druk programma hebben in 

India. Zo sta je ’s ochtends vroeg samen 

met de kinderen op en zul je direct al 

helpen met het reilen en zeilen op het 

kindertehuis. Je gaat de staff helpen met 

de verzorging van de kinderen, het 

klaarmaken van het eten en het onderhoud 

op het terrein.  
 

Verder zullen we op de Chirumalar school 

helpen en daar ook enkele lesjes geven. In 

de voorbereiding van de reis krijg je ook de 

tijd om activiteiten te bedenken om met de 

kinderen op de school of het kindertehuis 

te doen. Denk bijvoorbeeld aan een 

zeskamp of een speurtocht.  

Vanuit onze thuisbasis Pannbucholai zullen 

we de tijd nemen om wat van de omgeving 

gaan verkennen. 

 

De reis zal zwaar worden, met mooie maar 

ook intensieve dagen. Je gaat dingen zien 

die je niet voor mogelijk had gehouden, 

maar ook nooit meer zult vergeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



In Nederland 
 

In Nederland zul je je samen met de 

rest van de groep inzetten voor het 

kindertehuis Pannbucholai, de 

Chirumalar school en andere projecten 

van MVT. We zullen in Nederland 

zoveel mogelijk geld ophalen met 

allerlei acties die jullie zelf mogen 

bedenken en opzetten. Je kunt hier dus 

al je energie en creativiteit in kwijt. 

Naast geld ophalen zullen we ook 

proberen om zoveel mogelijk reclame 

te maken voor dit project. Dit soort 

acties worden met de gehele groep 

bedacht, besproken en geregeld. 

 

Om de reis tot een succes te maken, 

zullen er ook een hoop teambuilding 

activiteiten gedaan worden. De reis zal 

naast heel mooi ook heel intensief 

worden, dus moet je elkaar goed 

kennen, kunnen vertrouwen en je veilig 

kunnen voelen binnen de groep. Er zal 

dus in de voorbereiding ook veel 

aandacht zijn voor gezelligheid. 

Er wordt dus van je verwacht dat je veel 

tijd kunt steken in het project. Je zult 

regelmatig met de gehele groep of in 

kleinere groepjes bijeenkomen om 

acties te regelen en natuurlijk ook voor 

de gezelligheid. 

  



Ben jij geschikt? 
 

Dit project is voor jongeren vanaf 16 

jaar. 

- Avontuurlijk: Durft uit de 

comfortzone te stappen. Kan zich 

makkelijk aanpassen aan onbekende 

situaties. Kan zich ook redden met 

weinig comfort en ander eten. 

- Tijd: Is zich bewust dat het project 

veel tijd kost en dat er verwacht 

wordt dat je aanwezig bent bij de 

bijeenkomst dagen. 

- Motivatie: Je bent bereid je in te 

zetten voor dit doel en daar ook echt 

hard voor te werken. 

- Zelfstandig: Kan zelf initiatief 

tonen, sponsoracties en taken 

regelen. 

- Teamspeler: Kan ook goed 

samenwerken in een groep en zo 

samen actie opzetten. Staat dus ook 

open voor ideeën van anderen en 

kan anderen ondersteunen en 

versterken. 

- Sociaal: Kan met iedereen 

opschieten, staat open voor andere 

culturen en kan goed overweg met 

kinderen. 

 

 

  



De kosten 
 

Er is een eigenbijdrage van € 1.100, -, 

hiervan betalen wij de vlucht, vervoer, 

overnachtingen, eten en overige kosten 

tijdens de reis. Dit bedrag staat los van 

het opgehaalde sponsorgeld, zodat wij 

kunnen garanderen dat dat volledig ten 

goede komt van het kindertehuis. 

 

Verder zijn er nog extra kosten voor 

eigen rekening. Hier draag je zelf zorg 

voor. Het gaat hier om reis- en 

annuleringsverzekering en de 

vaccinaties. Dit kan per (zorg-) 

verzekeraar verschillen en zal dus ook 

per persoon verschillen. Hieronder 

volgt een inschatting van de prijzen. 

 

- verzekering ong. € 60, - 

- vaccinatie DTP  € 25,95 

- vaccinatie Hepatitis A € 55,95 

   (in combi met Hep. B € 62,95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Enkele voorwaarden en richtlijnen voor deelname 
 

- Je bent beschikbaar op de selectiedag 

van zondag 25 november We willen 

dan graag in gesprek met je op basis 

van je motivatiebrief. 
 

- Er wordt van je verwacht dat je tijd vrij 

maakt om zowel gezamenlijk als 

individueel sponsoracties voor te 

bereiden. 

- Er wordt verwacht dat je beschikbaar 

bent voor de voorbereidingsdagen. 

Deze dagen zullen bij de eerste 

bijeenkomst worden gepland. 

- Er is een eigen bijdrage van € 1.100, - 

(excl. verzekeringen, vaccinaties, etc.). 

Van dit geld zullen de vlucht, 

overnachtingen, vervoer en het eten 

worden betaald. 

- Als richtlijn willen we € 600, - p.p. 

ophalen aan sponsorgeld (excl. 

eigenbijdrage). Sponsoracties worden 

gezamenlijk en individueel opgezet. 

- Er wordt van je verwacht dat je na de 

reis jouw ervaringen gaat delen op bijv. 

het Mendelcollege. 

- De reis van twee weken is in de 

periode van 6 tot en met 21 juli 2019 

(mogelijk vertrekken we al op vrijdag- 

avond 5 juli, de definitieve data en vluchtgegevens volgen nog). 
 

- Er wordt van je verwacht dat je een eigen reis- en annuleringsverzekering regelt 

en dat je de benodigde vaccinaties haalt. 

Als je vragen hebt over bovenstaande voorwaarden, mail dan naar de coaches.  



Aanmelden 
 

Stuur vóór 5 November 2018 een mail met jouw 

motivatiebrief naar: MVTrust.info@gmail.com 

In de motivatiebrief willen we graag de volgende 

punten terugzien: 

- Volledige naam en contactgegevens. 

- Wie ben jij? Hoe oud ben je? Wat doe je allemaal? 

Etc. 

- Hoe denk jij een bijdrage te leveren aan de groep? 

- Hoe wil jij sponsorgeld ophalen? 

- Wat kun jij betekenen voor de kinderen op het 

kindertehuis? 

- Wat denk jij mee naar huis te nemen? 

- Wat maakt jou een ambassadeur? 

 

Na ontvangst van jouw motivatiebrief willen we je graag nog even spreken.  

We zullen hiervoor nog contact opnemen om je uit te nodigen 

voor de selectiedag van 25 november.  

Voor vragen, mail de coaches via:  MVTrust.info@gmail.com 
Meer info: http://bit.ly/MVT_Eerlijk_Delen en http://bit.ly/MVT_Mendelcollege  

 

De ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst nadat 

de groep gevormd is (mochten zij nu al vragen hebben, mail naar bovenstaande adres). 

http://bit.ly/MVT_Eerlijk_Delen
http://bit.ly/MVT_Mendelcollege

