BETAALBARE STAGES VOOR MBO EN HBO
STUDENTEN
Kosten stage Ghana 30 Juni 2019 t/m 31 Augustus 2020
Te betalen aan Ghanagangers

Je ontvangt hiervoor

Door jou te betalen kosten in
Ghana

Inkomsten

De eerste 5 weken € 100,00 per week.
Elke volgende week € 80 per week.
Langer dan 10 weken, vanaf week 11
€ 40 per week

Voorbereiding,, advies rondom
reis, stages, wonen, veiligheid, etc

Vliegticket Accra.

Duo
Basisbeurs uitwonend 269
euro per maand.

Ticket service € 10,00
(Wij kopen het vliegticket in opdracht
indien gewenst)

Je wordt afgehaald op het vliegveld
Hotelkosten eerste nacht (indien
aankomst vliegtuig in de avond)
Taxivervoer per busje Accra naar
Ada/Golokuati

Kosten levensonderhoud +
plaatselijk vervoer
Ongeveer € 5,00 per dag

Woonkosten + met gebruik
elektra, water, gas
(woningen zijn gemeubileerd, enz.)

Denk aan kosten paspoort?
Pasfoto´s
Visumkosten € 60 + mogelijk
verlenging

Het minimale aantal weken dat je kunt
deelnemen aan stages of
vrijwilligerswerk is 3 weken

Je kunt gebruik maken van de door
ons aangeboden ticket service

Kosten uitgaan en reizen

Opvang en begeleiding op de
plaats van bestemming
Een Ghanese simkaart met
Ghanees tel nr voor betaalbaar
telefoneren
Ghanagangers gaat er vanuit dat
deelnemers zoveel mogelijk in groepjes
aankomen. Zo worden afspraken
gemaakt op de voorbereidingsdag. Reis
je toch individueel dan is Ghanagangers
genoodzaakt 45 euro extra t e rekenen

Omzetten ov jaarkaart =
ca
€ 97,- per maand

Besparing verblijfskosten
thuis
……………….
Bijdrage sponsors
…………………

Kosten reisverzekering en
aansprakelijkheidsverzekering
(verplicht)
Telefoonkosten
Internetkosten bij gebruik
internetcafé

Gedegen voorbereiding van 2
dagen voorafgaande aan de
stageperiode.

Kosten vaccinaties en medicatie.
(vaak vergoed door
zorgverzekering)

Let op: paspoort, visum, vaccinatie gele koorts, reisverzekering/zorgverzekering verplicht.

inclusief, ophalen, begeleiding,
verblijf, simkaart en voorbereiding.

Kosten student € 300,-

Vb periode 3 weken stage

Zonder ticket/reisverz

Vb periode van 9 weken

Zonder ticket/reisverz

Kosten student €820--

Vb periode van 12 weken

Zonder ticket/reisverz

Kosten student €980,-

Vb periode van 16 weken

Zonde
ticket/reisverzekering

Kosten student € 1140,-

Langer dan 60 dagen, verlengen visum a 25 euro. Langer dan 90 dagen noch eens visum verlengen
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