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Word een weekend CISV gastgezin!
CISV Nederland ontvangt elke zomer veel deelnemers uit allerlei landen van over de
hele wereld. Vast onderdeel van de programma’s is dat deelnemers aan een Village
(11 jaar) of aan een Step Up (14-15 jaar) één of twee keer tijdens hun verblijf worden
ondergebracht in gastgezinnen. Daarom verwachten we van alle ouders die zelf een
deelnemend kind hebben dat zij ook minstens één weekend gastgezin zijn voor kinderen die aan onze Nederlandse programma’s deelnemen. Maar je kunt ook gastgezin
zijn als je zelf geen kinderen op kamp hebt.

Wie komt in aanmerking om gastgezin te zijn?
Natuurlijk willen wij dat onze deelnemers goed worden ontvangen in andere landen,
en een veilige plek hebben bij het gastgezin. We hopen dat zij een weekend kunnen
meedraaien volgens de culturele gebruiken van het land, kennis kunnen maken met
‘lokale’ leeftijdsgenoten, iets van de omgeving krijgen te zien, voldoende en gezond te
eten krijgen, en tot rust kunnen komen van de reis of van de eerste helft van het kamp.
Precies dat willen wij ook deelnemers uit andere landen bieden. Het verblijf in een
gastgezin vormt de herinneringen die de deelnemers opdoen aan ons land sterk.
Daarom hebben wij een aantal basiscriteria waarop wij gastgezinnen selecteren.
Je kunt gastgezin zijn wanneer één of meer van de volgende punten gelden:
• Jouw eigen kinderen dit jaar aan een CISV-programma deelnemen;
• Jouw eigen kinderen de afgelopen drie jaar een CISV-programma hebben
deelgenomen;
• Je CISV op een andere manier (van dichtbij) kent en kinderen in de leeftijd 916 hebt thuis;
• CISV commissie- of bestuursleden bekend zijn met jouw thuissituatie en deze
geschikt achten.

Wat verwachten wij van een gastgezin?
Van alle gastgezinnen verwachten we het volgende:
• Deelnemers ophalen van het vliegveld, een treinstation of de locatie waar zij
de eerste helft van hun kamp hebben doorgebracht. Let op: ook de koffers/bagage gaat in veel gevallen mee naar het gastgezin.
• Opvang van twee tot vier deelnemers, gedurende twee nachten en twee dagen (meestal van vrijdagmiddag tot zondagmiddag).
o Een slaapplek voor elke op te vangen deelnemer; op een bed, matras,
stretcher, luchtbed, etc.
o Maaltijden voor de deelnemers, gedurende hun verblijf bij jullie thuis; ze
eten gewoon mee met het gezin en eventuele allergieën worden van tevoren bekend gemaakt.
o Betrekken van de deelnemers in het gezinsleven, zodat zij kunnen ervaren hoe het is om in een Nederlands gezin te leven.
o Eventuele was van de eerste helft van het programma doen.
• Deelnemers wegbrengen naar de kamplocatie waar zij verblijven.
• Erop toezien dat de deelnemers geen contact hebben met hun eigen thuisfront. Dit is tijdens CISV-programma’s namelijk niet toegestaan (behalve in uitzonderlijke gevallen). Ook niet als de deelnemers heimwee hebben.
o Wel kun je de contactgegevens van de ouders opvragen om wat foto’s
te sturen. Dit is echter geen ‘standaard’ gebruik, dus verwacht niet automatisch dat gastgezinnen waar jouw kinderen zitten dit ook doen.

Hoe ziet een gastgezinweekend er bijvoorbeeld uit?
Vrijdag
14:00

16:00

17:30

Je bent uitgenodigd voor de Open Dag van het programma waar de deelnemers in Nederland verblijven. Zij
laten je graag zien wat ze hebben beleefd en uit welke
landen ze komen. Er is een informatiemarkt en er zijn optredens van verschillende delegaties. Je krijgt allerlei lekkers uit de verschillende landen te proeven, en er wordt
een toneelstuk opgevoerd over ‘een dag op CISV-kamp’.
Je krijgt te horen welke deelnemers (vaak uit verschillende landen) tijdens het weekend bij jou zullen verblijven*. Ze pakken hun tas met wasgoed en zeggen hun
delegatieleider gedag; die blijft namelijk op het kampterrein om zich op te laden voor de tweede helft van het programma. De delegatieleider geeft je voor ieder kind een
formulier mee waarop eventuele aandachtspunten staan,
zoals medicijngebruik. Belangrijke medische zaken worden al van tevoren met je gedeeld. Jullie rijden naar huis.
Jullie zijn thuis! De deelnemers zijn ondertussen aardig
moe, blijkt nu ze het kampterrein hebben verlaten. Je stelt
ze voor aan andere gezinsleden, laat ze hun slaapplek
zien, en geeft ze even de tijd om te ‘landen’. Tijd om aan
tafel te gaan, en te ontdekken welke verhalen over het
kamp je los kunt krijgen! Je vertelt de deelnemers over
jullie gebruiken rondom de avondmaaltijd en laat ze meedoen. Na het eten wandelen jullie nog even het centrum
in om ergens een ijsje te halen. Daarna is het bedtijd.

* Als je deelnemers ophaalt van een vliegveld of treinstation wordt al eerder bekend gemaakt wie
je ontvangt en waar ze vandaan komen. Op het vliegveld of treinstation zal ook iemand van CISV
Nederland aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de juiste deelnemers met de juiste gastgezinnen
mee naar huis gaan.

Zaterdag
09:00

13:00

18:00

Zondag
10:00

14:00

De nieuwe gezinsleden waren al vroeg wakker en zijn alvast een
spelletje gaan spelen. Na een gezamenlijk ontbijt gaan jullie
naar een sportwedstrijd van een eigen gezinslid. De gastkinderen gaan mee om aan te moedigen, leeftijdsgenoten te ontmoeten, en misschien zelfs even mee te doen. Ondertussen zitten de vuile was van de eerste twee weken in de wasmachine,
zodat die morgen weer schoon mee terug kan.
Na een frietje met Hollandse kroketten of frikandellen op het
sportveld, neem je de gastkinderen mee om iets te zien van Nederland. In jullie woonplaats staat een hoge toren met uitzicht
over de omgeving die jullie beklimmen, er is een klein museum
waar ze zich een poosje kunnen vermaken, en jullie varen met
een roeibootje langs de molen iets verderop. De gastkinderen
zien op deze manier iets van Nederland, en hebben de gelegenheid om jullie van alles te vertellen over hun eigen land, cultuur
en gebruiken.
Er is nog een CISV-gastgezin in jullie woonplaats, waar kinderen
uit een ander programma verblijven. Jullie hebben een gezamenlijke barbecue georganiseerd. ’s Avonds spelen jullie met
z’n allen het favoriete spel van jullie eigen kinderen.

Lekker: iets langer uitgeslapen vandaag. De kinderen zijn elkaar woordjes aan het leren uit hun eigen taal, en hebben een
kaartspel in de kast gevonden waarmee ze zich goed vermaken. Na een gezamenlijk ontbijt schrijven de kinderen een brief
naar huis met daarin hun belevenissen. Samen met een foto email je deze naar de delegatieleiders van de deelnemers. Die
kunnen ze doorsturen naar hun ouders.
Na de lunch is het alweer tijd om afscheid te nemen van de
rest van het gezin, de spullen in de auto te laden, en de deelnemers naar de kamplocatie terug te brengen. Daar worden ze
aan het einde van de middag verwacht. Daar aangekomen nemen jullie ook afscheid en draag je de deelnemers weer over
aan hun delegatieleider. Je hebt geluk! De kinderen hebben
nog een bedankt-cadeautje voor je, als herinnering aan het
weekend samen. Het gastgezinweekend zit er weer op!

Wat als er iets gebeurt tijdens het gastgezinschap?
Voordat de deelnemers arriveren, ontvang je per mail de zogenaamde ‘noodprocedure’ van CISV Nederland. Hierop staan twee contactpersonen van CISV Nederland
die in principe altijd bereikbaar zijn ingeval van ‘nood’. Dat kan bijvoorbeeld zijn als er
iets in het gezin gebeurt, waardoor je de deelnemers niet goed meer kunt opvangen,
of als er iets met de deelnemers zelf aan de hand is (bijvoorbeeld bij medische vragen
of een ziekenhuisbezoek). De noodprocedure staat altijd voor je klaar: bij twijfel altijd
even bellen!
Wanneer de deelnemers met je mee naar huis gaan ontvang je daarnaast per deelnemer een kopie van het ‘health form’ waarop alle relevante medische informatie staat,
en kopie van de verzekeringspapieren van de deelnemers.

Aanmelden als gastgezin?
Vind je het leuk om in de zomer gastgezin te zijn? In aanloop naar de zomer kun je je
inschrijven voor een specifiek weekend via de website (https://www.cisv.nl/nl/inschrijving-startpagina/inschrijving - kies ‘gastgezin’ bij ‘programma’). Na invullen van een
aantal basisgegevens zie je voor welke weekenden we nog op zoek zijn naar gezinnen.
Je inschrijving wordt per mail bevestigd. Snel daarna zal iemand van CISV per mail of
telefoon contact opnemen over de verdere procedure. Als je deelnemers ontvangt
voorafgaand aan een programma, hoor je twee weken van tevoren wat de aankomsttijden en –locaties zijn. Als je deelnemers ontvangt halverwege een programma, hoor
je twee weken van tevoren hoe laat je voor de open dag van het programma wordt
verwacht om de deelnemers op te halen. Ter plekke krijg je dan pas te horen welke
kinderen je mee naar huis krijgt (tenzij er sprake is van bijzondere allergieën, die geven
we eerder door).
Wil je op de hoogte blijven van wanneer wij gastgezinnen zoeken? Schrijf je dan in als
Vriend van CISV Nederland!

Word vrienden van CISV Nederland
CISV Nederland is een organisatie die volledig bestaat uit vrijwilligers. Door het hele
jaar heen wordt er hard gewerkt door alle commissies. Enerzijds om de deelnemers
goed voorbereid op kamp te sturen en anderzijds om onze eigen programma’s in Nederland tot in de puntjes te organiseren.
Daar komen een hoop klussen bij kijken, zeker nu wij als CISV Nederland aan het
groeien zijn. Bovendien heeft CISV internationaal in 2015 de ambitie uitgesproken om
te zijn verdubbeld in grootte voor 2030. Dus heb je geen tijd om zelf deel te nemen aan
een programma, maar wil je CISV Nederland wel helpen haar groeidoelstelling te halen? Ook dan is er plek voor je binnen onze organisatie.
Zaken waarvoor we jaarlijks hulp kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer van spullen tussen de opslag in Heemstede en de kamplocaties;
Gastgezin voor deelnemers die eerder aankomen of later arriveren;
Oppassen tijdens een kamp, als de leiders en staf hun avondje uit hebben;
Koken voor alle deelnemers tijdens één van onze programma’s;
Staf ondersteunen bij opruimen van kampterreinen;
Commissies ondersteunen bij indelen van de gastgezinnen;
Ontvangst van delegaties op Schiphol;
Verzamelen van spullen die nodig zijn, zoals lakens of spelletjes;
Maken van foto- en filmmateriaal tijdens programma’s;
Vormgeven van wervingsmaterialen;
Zoektocht naar nieuwe (goedkope) locaties…

Sta jij achter de visie van CISV Nederland om door middel van vriendschappen de
wereld een stuk vreedzamer te maken? Draag jij graag je steentje bij aan onze mooie
organisatie? Heb jij een idee hoe we jouw kennis en kunde zouden kunnen inzetten?
Mogen we je af en toe benaderen voor hand- en spandiensten? Meld je aan via vriendenvan@nl.cisv.org of via de website. Wanneer we kennis, kunde of mankracht zoeken weten we je dan snel te vinden. Oproepen worden per mail gedaan .

Commissie, werkgroep of bestuur?
Vaker dan af en toe inzetten voor CISV? Wij zijn geregeld op zoek naar nieuwe commissie- en bestuursleden. Om programma’s te organiseren, maar ook als Risk Manager en voor de werving en marketing. Laat je interesse weten bij de voorzitter van CISV
Nederland, via voorzitter@nl.cisv.org.

Zelf deelnemen kan ook
Vaak wordt er gedacht dat CISV alleen voor jongeren of in de zomer is, maar niets is
minder waar. Ook wanneer je boven de 30 bent kan je met CISV op pad: als leider,
staf of zelfs al deelnemer, op een International People’s Project. Hetzelfde geldt voor
programma’s buiten de zomer. Zo heeft CISV Nederland twee terugkerende, kortere,
lokale activeiten: het Herfstkamp en het Lentekamp. Durf jij het aan om je hier voor op
te geven?

Nog vragen?
Voor alle informatie met betrekking tot de inschrijfprocedure verwijzen wij je graag naar de
CISV Algemene Voorwaarden op de website van CISV Nederland. Mocht je toch nog enkele
vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat.
Wendalien Roozendaal
Tel: +31-(0)6-16478399
E-mail: office@nl.cisv.org

