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deelnemersbijdrage

challenge

supporters

uitstapjes

training & uitrusting

werving & ondersteuning

training leiders

uitgaven inkomsten

bouwproject &
ontwikkelingsprogramma

reis & verblijf

totaal
100% € 3.275 

71%

10%

19%

1%

11%

13%

1%

31%

43%

€ 33

€ 360

€ 426

€ 33

€ 2.340

€ 325

€ 610

€ 1.015

€ 1.408

Jouw minimale bijdrage aan het project is

€ 2.340,-. Daarnaast betaal je voor sommige 

landen een ticket- of visumtoeslag. 

Supporters betalen de rest, omdat ze 

geloven in samen bouwen aan verandering.

Is je bijdrage binnen? Organiseer nog één 

extra actie om het project fi nancieel rond 

te krijgen!

Honderden supporters, fondsen, kerken en 

stichtingen geloven in de kracht van jongeren. 

Daarom supporten ze de projecten van World 

Servants. Hun bijdrage maakt het voor elke 

jongere mogelijk om mee te gaan met World 

Servants. Door hun support blijft jouw bijdrage 

behapbaar!

We regelen alle praktische zaken 
rondom je reis- en verblijf. Vlucht, 
binnenlands vervoer, slaapplaats en eten/
drinken. Voor sommige bestemmingen geldt een 
ticket- of visumtoeslag.

We zorgen dat je goed voorbereid 
op pad gaat. Verzekering, outfi t, 
voorbereidingsweekend & training.

Getrainde leiders zijn onmisbaar voor een 
veilig en goed project

Coaching bij acties, gedegen ondersteu-
ning, materialen, fondsenwerving enz.

Alles rondom het bouwproject, van bouw-
materialen tot een goede voorbereiding & nazorg. 
World Servants blijft altijd vijf jaar betrokken bij 
het project, zodat het effect duurzaam is.

Bij World Servants krijg je waar voor je geld, zonder onverwachte kosten. We regelen alle 

praktische zaken rondom je reis en verblijf  en we zorgen dat je goed voorbereid op pad gaat.

all-in
Voor jouw bijdrage wordt alles geregeld. Je zorgt zelf alleen nog 

voor persoonlijke zaken als paspoort, medicijnen en kleding. 

Je bouwt mee aan een project dat gedegen is voorbereid. 

World Servants blijft samen met de partnerorganisaties nog 

minimaal vijf jaar betrokken bij het project, om ervoor te 

zorgen dat jouw bijdrage een duurzaam effect heeft.

Meer dan all-in

   je krijgt dus
    29% cadeau!
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