“Together one World!”

Reis jij mee naar India?
Na het opnieuw grote succes van de reis naar Indonesië afgelopen zomer (2016)
en de aanstaande reis naar China komende zomer, gaat het Stella Maris College
Meerssen-Valkenburg ook in de zomer van 2018 weer op reis en wel naar India.
Het verblijf aldaar duurt ca. 3 weken.
Meer informatie wordt er gegeven op de informatieavond op dinsdag 13 juni 2017 van 19.30 tot
ongeveer 21.00 uur op het Stella Maris College te Meerssen.
1. Doel
Xplore: Voormalig minister mw. Van Aardennen startte het programma Xplore met als doel Nederlandse
jongeren in contact te brengen met andere culturen. Dit doen we om samen te praten, te werken en te
spelen. En natuurlijk om samen een kleine bijdrage te leveren aan een betere wereld.
Global Exploration: Na een eerste Xplore-reis naar Peru in 2006 zorgden de deelnemende leerlingen heel
enthousiast voor hun draagvlakversterking. Nieuwe scholen hebben zich de opeenvolgende jaren
aangemeld. Om dit te coördineren, startte eind 2006 de Stichting Global Exploration. Sinds dat moment
reizen vele jongeren de hele wereld over.
2. Scholen voor scholen
We reizen niet met lege handen. We halen samen sponsorgeld op. We gaan daadwerkelijk de handen
uit de mouwen steken. We gaan zelf meehelpen en zien dat het bijeengebrachte sponsorgeld goed
besteed wordt. Dit jaar brachten begeleiders en leerlingen van het Stella Maris College samen maar
liefst € 54.000,- bijeen en zelfs nog € 4.000,- extra voor o.a. diverse projecten in China.
3. Voorbereiding
Je mag solliciteren wanneer je 15 jaar bent of voor aanvang
van de reis 15 wordt en je komend schooljaarin klas 3-4
VMBO Valkenburg of 4-5-6 Havo/VWO Meerssen zit. Begin
komend schooljaar wordt het project gestart.
De school zorgt voor een gedegen voorbereiding en
ondersteuning bij het realiseren van het sponsorbedrag.
Verder zijn er activiteiten die de teamgeest bevorderen.

4. De reis: India
We beginnen onze reis in New Dehli en reizen door
naar Agra en Jaipur om vervolgens via Haridwar te
eindigen in New Dehli. (onder voorbehoud)
Hoe de reis er precies uit te zien, wordt gedurende het
voorbereidingsjaar pas duidelijk.

5. Nazorg
Bij terugkomst zorg je dat je met jouw verhaal over de reis
zoveel mogelijk mensen bereikt. Jij bent de ambassadeur van
het project India. Ook leveren wij samen een bijdrage aan het
uit te geven boek over alle projecten in Tanzania, India, Peru,
China, Thailand-Cambodja, Zuid-Afrika, Togo, Mongolië en
Rusland.

6. Bekostiging
Ieder project kost geld. Wij gaan samen de uitdaging aan om het benodigde geld bijeen te brengen. Voor
de reis, voor de goede doelen.
Minimaal nodig is een eigen bijdrage van € 900,- en een sponsorbijdrage van € 1.800,-. Het afgelopen jaar
hebben de deelnemers van het Stella Maris College gemiddeld € 2.100,- p.p. aan sponsorgeld bijeengebracht. Met inzet, inventiviteit en steun van familie en vrienden werd deze uitdaging aangegaan en
verwezenlijkt.

Heb je interesse om deel te nemen aan zo’n onvergetelijke reis? Op dinsdag 13 juni 2017 om
19.30 uur is er een informatieavond voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op het Stella
Maris College te Meerssen.
Wij zien je dan!
Zie ook: www.global-exploration.nl of info@global-exploration.nl
Meld je d.m.v. onderstaand strookje aan voor de informatieavond en deponeer het
 uiterlijk dinsdag 13 juni 2017 vóór 12.30 uur
in de bus bij de infobalie (Amanda Theng - Meerssen) of geef het af op de administratie in Valkenburg.
Ben je op deze avond verhinderd en heb je toch interesse? Meld je dan bij Manon Bogman (Meerssen)
of bij Auktje Evers (Valkenburg).
Hier afknippen -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM: …………………………………………………………………………………………….. uit klas: ………………………………………
komt met: ………………………… personen naar de informatieavond op dinsdag 13 juni 2017.

