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ben jij klaar voor de reiS van je leven?



Kom en maak een verschil

Ben je klaar voor de 
trip van je leven?
Wil jij een geweldig avontuur beleven en je inzetten voor 
mensen in nood? Dan is de Siam-Care Impact Trip iets voor 
jou! Siam-Care organiseert reizen voor jeugd groepen die 
levens op zijn kop zetten. Zowel die van jou als de levens van 
de mensen in Thailand. Ben jij klaar om een verschil te 
maken voor mensen in nood?

Tijdens een reis van 2 of 3 weken zie je veel van Thailand. Zo 
ontdek je de wervelende stad Bangkok, speur je in de jungle 
naar apen, olifanten en tijgers en chill je op 1 van de 
mooie stranden die Thailand rijk is. Ook leer je Thais koken 
en spreek je na je trip wat simpele woordjes Thai. Toch is 
deze reis niet zomaar een ontspannen vakantie: 
tijdens je tijd in Thailand zet jij je in voor mensen in nood. 
Je bouwt huizen, geeft Engelse les, bezoekt gevangenissen 
en nog veel meer. Siam-Care biedt jou en je jeugdgroep 
de kans om jouw christen-zijn in de praktijk te brengen. 



Want ik had honger en u hebt mij te eten 
gegeven. ik had dorSt en u hebt mij te 
drinken gegeven.

ik zal tegen hen zeggen: 'toen u dit voor één 
van mijn minSte broederS hebt gedaan, deed 
u het voor mij.
Mattheus 25: 35-40



Doel van de reis
De siam-care impact trip heeft 2 belangrijke 
doelen: een verschil maken voor mensen n 
nood en jou een trip te laten beleven die je 
nooit meer zult vergeten.

Christen zijn in de praktijk is niet altijd makkelijk. Want hoe laat je thuis, op 
school of op je werkt zien dat je in God gelooft? Tijdens de trip laat Siam-Care 
zien hoe je een verschil kunt maken voor mensen in nood en zo je geloof kunt 
uitdragen. Je zult in op verschillende plekken in Thailand op praktische manieren 
uitreiken naar arme en zieke mensen. Ook zal je tijdens dagopeningen meer 
leren over de Bijbelse opdracht om armen en zieken te helpen. In Mattheus 25 
zegt Jezus dat wat je voor de armen hebt gedaan, je eigenlijk voor hem hebt 
gedaan. Hieruit blijkt duidelijk dat Jezus het belangrijk vindt dat we de armen en 
de zieken helpen. In Thailand krijg jij de kans om deze Bijbelse opdracht uit te 
voeren.

Hoe maak ik een verschil?
Tijdens de reis maak je zoals gezegd een verschil voor mensen in nood. Dit kan 
op verschillende manieren. Zo zul je een gevangenis bezoeken en HIV-positieve 
gevangenen bemoedigen. Ook zul je onze staff helpen om bijvoorbeeld WC’s of 
daken van huizen te bouwen of te repareren. Maak je geen zorgen als je nog 
nooit een hamer of zaag hebt aangeraakt: onze staff zorgt ervoor dat je geen 
vingers verliest of benen breekt. Daarnaast organiseer je een minikamp voor onze 
sponsorkinderen, waarin je spelletjes speelt, sport en samen eet. Ook krijg je de 
kans om eenvoudige Engelse lessen te geven op een Thaise middelbare school en 
in een sloppenwijk. Hieronder vind je 2 voorbeeldprogramma’s, om je een beeld 
te geven van wat je zoal kunt doen.



Voorbeeldprogramma’s
Samen met Siam-Care stel je een reis samen van 2 of 3 weken, die zo goed mogelijk 
aansluit op jouw wensen en de noden van Siam-Care. 
Deze voorbeeldprogramma’s geven een beeld van wat je allemaal kunt doen.

voorbeeldprogramma 1: trip 
van 2 weken
Dag 1: Aankomst in Bangkok, uitrusten van 
reis
Dag 2: Introductie Thailand, Siam-Care en 
gebed voor reis + Bezoek arme gezinnen in 
sloppenwijk en deel voedsel uit
Dag 3: bezoek internationale kerk/ sight 
seeing of uitrusten
Dag 4: Bezoek gevangenis / sight seeing
Dag 5: Reis en verblijf in Jungle
Dag 6: Verblijf in jungle en reis terug naar 
Bangkok
Dag 7: Reis naar noordoost Thailand: 
Mukdahan
Dag 8: organiseer kamp voor arme kinderen
Dag 9: Plant rijst + bouw/herstel huizen
Dag 10: lokale kerk bezoeken en aanbidding 
leiden / getuigenis geven / sight seeing
Dag 11: organiseer fun en sport activiteiten 
voor arme kinderen
Dag 12: reis terug naar Bangkok / 
sight seeing
Dag 13: relaxen op het strand/zwembad
Dag 14: relaxen op het strand/zwembad
Dag 15: afscheid, evaluatie en terugreis naar 
Nederland

voorbeeldprogramma 2: 
trip van 3 weken
Dag 1: Aankomst in Bangkok, uitrusten van reis
Dag 2: Introductie Thailand, Siam-Care en
 gebed voor reis + Bezoek arme gezinnen in 
sloppenwijk en deel voedsel uit
Dag 3: Help huis herstellen / cursus Thais koken 
+ zelf eten kopen op markt
Dag 4: Geef Engelse les aan kinderen in 
sloppenwijk / sight seeing
Dag 5: Geef Engelse les aan kinderen op 
middelbare school 
Dag 6: Reis en verblijf in Jungle
Dag 7: Verblijf in jungle en reis terug naar 
Bangkok
Dag 8: Fundraise activiteit + fun activity
Dag 9: kerkbezoek + vrije middag voor sight 
seeing of relaxen
Dag 10: reis naar Mukdahan per bus of vliegtuig
Dag 11: Bouw/herstel huizen
Dag 12: organiseer sport en spelmiddag voor 
kids uit slum community
Dag 13: Plant rijst + home visits aan 
migrantgezinnen en deel voedsel uit
Dag 14: organiseer English is fun kamp voor 
sponsorkinderen
Dag 15: bezoek lokale kerk en deel getuigenis of 
leidt aanbidding
Dag 16: reis terug naar Bangkok / sight seeing of 
relaxen
Dag 17: bezoek gevangenis en organiseer 
activiteit voor gevangenen
Dag 18: fundraise activiteit op lokale markt
Dag 19: relaxen op het strand/zwembad
Dag 20: relaxen op het strand/zwembad
Dag 21: afscheid, evaluatie en terugreis naar 
Nederland



      Kosten Siam-Care impact trips
             We hebben hard ons best gedaan om de reis betaalbaar te houden. de siam-Care impact         
     trips zijn goedkoper dan veel andere trips voor jeugdgroepen. Hier vind je een overzicht  
     van de prijzen. Dankzij onze ANBI stichting in nederland, zijn je reiskosten overigens van          
     de belasting aftrekbaar!

   
Kosten per persoon voor de 2 
weken trip:

Kosten per persoon voor de 3 
weken trip:

Bij groep van 2 personen 1250 euro 1500 euro
Bij groep van 3 personen 1200 euro 1450 euro
Bij groep van 4 personen 1150 euro 1400 euro
Bij groep van 5 personen 1100 euro 1350 euro
Bij groep van 6 personen 1050 euro 1300 euro
Bij groep van 7 personen 1000 euro 1250 euro
Bij groep van 8 personen 950 euro 1200 euro
Bij groep van 9 personen 900 euro 1100 euro
Bij groep van 10 of meer per-
sonen

850 euro 1000 euro

    

    De genoemde prijzen zijn inclusief:
    - ophaalservice vanaf het vliegveld
    - alle maaltijden tijdens verblijf in Thailand
    - alle overnachtingen in Thailand
    - al het vervoer tijdens de volledige trip
    - alle activiteiten tijdens de trip    
    - wegbrengservice naar het vliegveld
    - informatie-avond in Nederland

    De genoemde prijzen zijn exclusief:
    - retourticket van Nederland naar Bangkok (rond de 500 euro)
    - Souvenirs
    - Extra activiteiten tijdens vrije tijd
    - Inentingen (DKTP en Hepatitis A: veel verzekeringen dekken deze volledig)
    - reisverzekering



Over siam-care
In thailand groeit het aantal mensen dat is Geinfecteerd 
met Hiv/aids. Siam-care zet zich sinds 1991 in voor families 
die hiv-positief zijn.
Als christelijke organisatie willen wij een Bijbels antwoord geven op de noden van achtergestelde mensen. En 
dan vooral van gezinnen die zijn getroffen door Hiv/aids. We staan naast hen en bieden een schouder om op 
te huilen. Ook helpen we kinderen naar school, geven we job-trainingen en begeleiden mensen in hun 
medicatiegebruik. Ons doel is om de levenskwaliteit van mensen in nood te verbeteren en om God’s liefde 
met hen te delen.
 

Doelgroepen Siam-Care
- Zieke ouders die niet weten hoe ze aan goede medicijnen en behandelingen moeten komen;
- Grootouders die voor de kinderen van hun overleden kinderen zorgen;
- (gestigmatiseerde) Aids-wezen;
- Kinderen met hun alleenstaande, gestigmatiseerde, geïnfecteerde moeder;
- Kinderen vanaf hun geboorte geïnfecteerd met het hiv-virus;
- Jongeren die een groot risico lopen geïnfecteerd te raken door verwaarlozing van de ouders
- Geïnfecteerde jongeren die een relatie willen beginnen;
- Geïnfecteerde weduwen en weduwnaars, die weer een nieuwe partner hebben gevonden;
- Gestigmatiseerde en verstoten weduwen.

Doel Siam-Care
We bieden zoveel mogelijk zorg en steun binnen de thuissituatie. Wij geloven dat kinderen het beste bij hun 
familie kunnen wonen in plaats van in een weeshuis. We helpen zieke mensen om zoveel mogelijk zelfstandig 
te leven. We bemiddelen bij het verkrijgen van kleine leningen die mensen helpen een eigen bedrijfje te 
starten. Ook stimuleren we kerken en gemeenschappen om te zorgen voor de zieken in hun omgeving. 
Acceptatie is hierin het codewoord, want veel mensen die HIV-positief zijn worden veroordeeld door hun 
omgeving. Siam-Care helpt niet alleen bij praktische zaken, zoals met medicatie en voedsel, maar ook 
emotionele en geestelijke zorg zijn belangrijk. We hopen dat mensen ontdekken dat God van hen houdt en 
naar hen omziet.

Belangrijkste projecten Siam-Care
 Schoolsponsorprogramma: Siam-Care ondersteunt ongeveer 250 kinderen, die zonder onze hulp   

 niet naar school zouden kunnen. Vrijwel al deze kinderen kennen HIV in hun familie en zijn soms  
 zelf ook besmet.
 Familiezorg: we ondersteunen arme en zieke families. We delen voedsel uit, helpen mensen aan een  
 baan, coachen hen op verschillende gebieden en zijn een schouder om op te huilen.
 Gevangenisproject: elke 2 weken bezoeken we 2 gevangenissen in Bangkok waar HIV-besmette   

    mensen vast zitten. We luisteren naar hen, informeren hen over HIV en praten met hen over hun 
         toekomst.

 Voorlichting op scholen: Siam Care wil leerlingen van middelbare scholen informeren over de 
 gevaren van seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder hiv/aids. Ook vertellen we hen over de  
 rechten van het kind en de gevaren van mensensmokkel.



Over thailand en hiv

een prachtig land met uitdagingen
De meeste mensen kennen Thailand als het land van pittig eten, jungle, 
vriendelijke mensen en prachtige bounty-eilanden. Het zuidoost Aziatische land 
is inderdaad prachtig en heeft veel bezienswaardigheden die de moeite waard zijn 
te bezoeken. Naast al het natuurschoon en de bijzondere cultuur kent het land 
ook zijn uitdagingen. HIV vormt nog steeds een probleem en het gat tussen arm 
en rijk is erg groot. 

Ongeveer 500.000 mensen in Thailand zijn geïnfecteerd met het Hiv-virus, 
ogeveer 1 procent van de totale bevolking. Veel van hen leven in armoede. Een 
laag inkomen, de HIV-besmetting en sociale uitsluiting die hierop volgt, be-
lemmeren hen om normaal te functioneren en duwen hen naar de rand van de 
maatschappij. Medicatie is gratis beschikbaar, maar mensen weten vaak niet waar 
ze terecht moeten. Mensen met HIV worden vaak veroordeeld door hun 
omgeving en voelen zich alleen en hebben weinig kennis van HIV en 
bijbehorende medicatie. Ook heeft HIV vaak grote gevolgen op de financiële 
situatie van een gezin, door medische kosten en minder kracht om te werken. 
Kortom: genoeg uitdagingen voor HIV-positieve mensen.

Armoede en hiv in thailand: de getallen
➢ 67 miljoen inwoners in totaal
➢ 500 duizend Thaien HIV-positief
➢ 20 duizend mensen overleden door HIV in 2014
➢ Gemiddeld inkomen Siam-Care’s families: 3 euro per dag
➢ Rijkste 20 procent verdient 70 % van het totale inkomen
➢ armste 20 procent verdient 2 % van het totale inkomen
➢ meeste HIV-besmettingen in leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar
➢ meer dan 500 duizend weeskinderen door HIV



Fondsenwerf tips
Om de reiskosten bij elkaar te verzamelen, 
kun je verschillende dingen doen. 
Hier 7 belangrijke tips!

1: Doe een sponsorloop
Vraag je kerk, school of vrienden om samen een sponsorloop te organiseren. Voor elk rondje,
minuut of kilometer die je rent, vraag je bekenden om jou te sponsoren.

2: verkoop zelfgebakken koek of taart
Bak (of vraag je moeder om te bakken) een heerlijke cake, taart of koek en verkoop deze aan 
vrienden en familie. Of vraag de kerk of je een tafel mag inrichten na een dienst op zondag.

3: verkoop spullen op vrijmarkt
Haal je zonder leeg, en die van je ouders en oom en tante en verkoop alles op de lokale markt. Bijvo-
orbeeld op koningsdag, wanneer de halve stad uitloopt. 

4: organiseer een concert
Organiseer een concert in de kerk en vraag 5 euro toegang. Eenvoudig en leuk, 
zowel voor de muzikanten als de bezoekers!

5: ga auto’s wassen
Vraag de lokale bouwmarkt of supermarkt of je auto’s mag wassen op hun parkeerterrein. 

6: houd een collecte in de kerk
Vraag de oudsten, de raad of jullie dominee of je een collecte mag houden voor jullie Impact Trip 
naar Thailand. Is gelijk een mooie manier om jullie reis onder de aandacht te brengen.

7: gebruik social media
Deel informatie met vrienden en familie, zodat zoveel mogelijk mensen weten wat jullie van plan 
zijn. Overdrijf niet en plaats niet elke dag berichtjes, dan is de kans groot dat mensen jullie snel zat 
zijn en niet meer mee willen helpen.



alS u tWee jaSSen hebt, antWoordde hij, 
geef dan één ervan aan iemand die er geen 
heeft. alS u eten over hebt, geef het aan 
iemand die honger heeft.
Lukas 3:11



Ervaringen eerdere trips
Hier lees je wat ervaringen en getuigenissen 
van jongeren die eerder de Siam-Care Impact 
Trip hebben gedaan.

Megan weeds, 19 jaar:
“Door de trip bekijk ik de wereld nu met andere ogen. De mensen die ik heb ontmoet 
hebben de manier waarop ik wil leven veranderd” 

Bradley allsop, 20 jaar:
“Het was briljant om mensen te kunnen helpen die vechten tegen onrecht op een lokaal 
niveau en om te zien hoeveel impact zij hebben”

Micheal prince, 17 jaar:
“Het was erg tof dat we zowel de mooie plekken als de verdrietige plekken van Thailand 
hebben mogen zien. Het heeft een enorme indruk op mij gemaakt.”

Jessica andersin, 18 jaar:
“Een simpel gesprek of een paar woorden, kunnen een enorme invloed hebben op een 
gevangene. Het vrolijkt hen enorm op dat buitenlanders naar hen omzien. Hun 
dankbare glimlach heeft mij doen beseffen hoe ontevreden ik soms ben”

Eline van der molen, 21 jaar:
“Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze om naar Thailand te komen. De reis 
was enorm gevarieerd: vol avontuur en indrukkende momenten. Ik wil iedereen 
aanraden om Siam-Care te bezoeken”

Bart jansen, 17 jaar 
“Thailand is een ongelofelijk mooi land. Ik weet niet wat meer indruk op me heeft 
gemaakt: de stranden en de jungle of de armoede en nood van sommige mensen die 
Siam-Care ondersteunt” 



Verder nog goed om te weten
Hadden we al gezegd dat...

- er altijd een Nederlands, Engels en Thai sprekende gids bij de groep is, die  
 het land en de cultuur goed kent
- Thailand de mooiste stranden ter wereld heeft, volgens Tripadvisor.
-  Siam-Care veel samenwerkt met lokale kerken en stichtingen
- tijdens de reis Siam-Care dagopeningen en overdenkingen voorbereidt
- HIV alleen via het bloed of seks overdraagbaar is, dus je hoeft niet bang  
 te zijn voor besmetting
- Als je je reiskosten via onze stichting in Nederland overmaakt, zijn de  
 kosten belastingaftrekbaar
- We tijdens de trip midden in de jungle kamperen (die goed bewaakt wordt)  
 en je kans hebt om olifanten, beren, tijgers, apen, herten en vogels te   
 zien
- Het is Bangkok bijna nooit onder de 30 graden is, dus lekker weer 
 verze kerd!
- Visum voor Thailand krijg je gratis bij aankomst, paspoort moet minstens  
 6 maanden geldig zijn
- Er zijn zeer goede internationale ziekenhuizen in Thailand, 
 de gezondheidszorg is enorm modern



Meer weten?
Mocht je geïnteresseerd zijn in de Siam-Care Impact Trips, dan kun je mailen naar 
jan-peter.kelder@siamcare.org voor meer informatie.  
Bellen of Skypen kan ook, mail even voor de contactgegevens. 
 
Mocht je er voor kiezen om naar Thailand te komen, dan organiseren wij ongeveer 3 
maanden voor de trip een informatieavond in Nederland, waarbij 1 van de Nederlandse
begeleiders aanwezig zal zijn. Ook je ouders en/of andere geïnteresseerden zijn dan van 
harte welkom.


