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Kindsponsoring

• Met het sponsoren van een kind ondersteun je 
de algemene projecten van Plan in Guatemala. 
Jouw bijdrage wordt dus geïnvesteerd in de 
gemeenschap van je sponsorkind, die symbool 
staat voor jouw hulp aan zijn of haar 
gemeenschap; 

• € 1.000 euro wordt besteed aan de community 
van je sponsorkind;

• Jouw sponsoring is hiermee voor de duur van 3 
jaar van kracht;

• De ontmoeting



• Guatemala heeft een hele jonge bevolking; 70% is onder de 30 jaar. 

• 55% van de jongeren gaat naar de middelbare school en daarvan is slechts 1/3 een meisje.

• Uitval tijdens de middelbare schooltijd is zeer hoog. 

• De werkloosheid onder jongeren is enorm, zeker onder de inheemse (Maya) bevolking. 

• Meer dan de helft van de jonge vrouwen is werkloos. 

• Ruim drie kwart van de Maya-jongeren leeft in armoede waarvan zelfs 30 procent in extreme armoede. Terwijl 
Guatemala inmiddels tot de “middle income” landen behoort.

• Het gebrek aan opleidingsmogelijkheden leidt tot een gebrek aan toekomstperspectief en verkleint de kans om 
op eigen benen te kunnen staan. 

• Meisjes en jonge vrouwen blijven economisch afhankelijk en kwetsbaar voor tienerzwangerschappen en 
uitbuiting.



Het opzetten van een scholings- en entrepreneurshiptrajecten (SOYEE) om de economische zelfstandigheid 

van meisjes en jonge vrouwen in de provincie Alta Verapaz te verbeteren. Verbeteren van economische 

onafhankelijkheid van meisjes en jonge vrouwen, zal het aantal tienerzwangerschappen helpen verminderen.

Doelgroep

• De doelgroep van deze projecten zijn jonge vrouwen en mannen van 16 t/m 24 jaar

SOYEE = Skills and Opportunities for Youth Employment and Entrepreneurship

• De vaardigheden van jongeren voor arbeidsbemiddeling versterken

• Vaardigheden voor het opzetten van een eigen bedrijfje aanleren, leren de markt te scannen op zoek naar 

ondernemerskansen, business plannen schrijven, marketing vaardigheden aanleren, leren het bedrijf op te 

starten en door te ontwikkelen.

• Samenwerken met bedrijfsleven

• Entrepreneurship clubs

• Start kapitaal voor de eerste investeringen in de bedrijfjes



Om de kinderen te beschermen, vragen we jullie om:

• Geen foto’s te delen via Social Media

• Geen achternamen van kinderen te noemen op Social
Media e.d.

• Geen dorpsnamen te noemen

• Kinderen niet ontbloot te fotograferen

• Laat juist de kracht van kinderen zien, in plaats van hen 
zielig te portretteren

• Kinderen niet op schoot laten zitten

• Geen locatie delen via Strava/Polarsteps

(GPS/APPS uitschakelen tijdens projectbezoeken)

Voel je niet bezwaard:

• Ons bezoek is uniek en zal in de spotlight worden gezet

• De ontmoeting met sponsorkinderen kan wat 
ongemakkelijk zijn



• Cadeaus mogen wel, hoeven niet

• Denk aan cadeaus waar meerdere kinderen mee kunnen 
spelen

• Cadeautips; springtouw, ballonnen, jojo, stoepkrijt, voetbal

• Voor wie? Sponsorkind, community, school.

* Cadeaus voor communities worden niet aan een individueel 
kind gegeven, maar aan Plan Vietnam. Die verdelen het of 
beheren het. Zij weten ook goed welke kinderen niet veel 
geld hebben en zorgen dan dat zij deze materialen in elk 
geval ook krijgen. 

• Let op het gewicht van je koffer!



Er zijn diverse zaken waar je rekening 
mee moet houden tijdens deze reis:

• Te gast in Guatemala

• Toon respect voor elkaar en de cultuur

• Geef geen geld

• Volg het programma

• Groepsreis

• Op tijd zijn

• Luister naar de begeleiders



Begin reis

• Op 3 maart of 17 maart in hotel Las Americas, 
Guatemala City

• 19:00 welkomstdiner, uiterlijk 18:00 aanwezig
• Inchecken mogelijk vanaf 14:00

Einde reis 

• ‘S ochtends 13 of 27 maart in El Paredon

• Daarna transfer naar vliegveld – terugvliegen 
mogelijk va 13.00 uur

Bagage

• 1 stuk grote bagage (voorkeur zachte tas/koffer 
i.v.m. stapelen in busjes)

• 1 stuk handbagage (= daypack)
• Check de bagagevoorwaarden van jouw 

vliegmaatschappij



• 06.30 uur: Wekdienst

• 07.00 uur: Ontbijt

• 07.45 uur: Briefing 

• 08.00 uur: Start

• 12.00 uur: Lunch

• 17.00 uur: Eind fietsen

• 19.00 uur: Diner en briefing

• Programma varieert per dag
• Om het uur of 20 km stoppen we voor 

een snack (fruit & koekjes) en water.



Dag 1: 15 km – 205 hm

Dag 2: 60 km – 1100 hm

Dag 3: 36 km – 747 hm 

Dag 4: 83 km – 2300 hm

Dag 5: 36 km – 750 hm 

Dag 6: 55 km – 1000 hm

Dag 7: 54 km – 850 hm

Dag 8: 58 km – 362 hm 

TOTAAL : 

400 km

7500 hm



Fiets

• Helm = verplicht

• Optioneel (zelf meenemen): klikpedalen 
+ zadel (zonder zadelpen)

• Strava

Veiligheid

• Fietsen niet zonder gevaar

• Beklimmingen en afdalingen

• Verkeer

• Weersomstandigheden



Medische zaken

• Allergieën / diëten
• Eigen medicijnen mee
• Vaccinaties
• Malaria, rabiës.
• Rol van de dokter

Documentatie

• VOG
• Safeguarding Children and Young People 

Statement
• Medisch formulier
• Paspoort: minimaal 6 maanden geldig na 

terugkomst
• Reis je via USA? Vraag op tijd een ESTA aan. 

Duurt 3 dagen en kost 30 euro. 



Geldzaken

• Bankpas op “wereld” zetten

• Fooi voor de Guatemalteekse staff

• Richtlijn $50 per deelnemer

• Drankjes zijn niet inclusief: pot voor drankjes   

• Cash geld (dollars + Quetzal) advies zakgeld € 100

Overige zaken

• Kamerindeling

• Reisverzekering

• Vluchtinfo



• Alle donateurs die op 
www.cycleforplan.nl hebben 
gedoneerd en hun email adres 
hebben achtergelaten krijgen een 
bedankmail namens Plan International 
Nederland 

o Met informatie over hoe ze jullie 
live kunnen volgen (Polarsteps)

o Jullie krijgen deze informatie ook 
zodat jullie dit met je achterban 
kunnen delen

• Per dag een gastblogger voor 
verhalen op www.planinternational.nl

o Oproep volgt op Facebook

o Hou rekening met enige 
vertraging (i.v.m. internet)

• Social media

o #CycleforPlan




