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PARTNEROPROEP VOOR SAMENWERKING 
INLEEFREIZEN ZOMER 2019 

1. VOORSTELLING TUMULT 
 

Tumult vzw is een landelijke erkende jeugdvereniging, gedragen door enthousiaste vrijwilligers. We 

hebben expertise in thema’s zoals pesten, omgaan met conflicten, omgaan met andere culturen en met 

vluchtelingen en leren van oorlog. We willen verbinden, de banden tussen mensen en groepen 

versterken. Zo brengen we kinderen, jongeren én hun begeleiding “talent voor samen leven” bij. 

■ We organiseren kampen en cursussen voor kinderen in armoede of met een vluchtverhaal. 
■ We geven jeugdleiders vormingen over pesten, conflicten en agressie. 
■ We begeleiden jaarlijks twee inleefreizen waarin ontmoeting en uitwisseling centraal staan. 

Meer info over ons vind je op www.tumult.be. 

2. VOORSTELLING INLEEFREIS 
 

Tumult wil jongeren de kans geven een 

andere cultuur van dichtbij te ontdekken en 

beleven. Daarom organiseren we sinds 2004 

inleefreizen voor jongeren tussen 16 en 18 

jaar oud. De voorbije jaren trokken de 

jongeren er op uit richting Oeganda, 

Oekraïne, Wit-Rusland, Sri Lanka, Tanzania, 

Ecuador, Kameroen, Vietnam, Congo, 

Bolivia, Nepal, Marokko, Ethiopië en 

Roemenië. Dit jaar organiseren we voor het 

eerst twee reizen: één naar Armenië en één 

naar Ghana. 

De inleefreizen zelf duren 2 of 3 weken en vinden plaats tijdens de zomervakantie maar er is meer dan 

dat: het is een groepsproces met een uitgebreide voor- en nawerking waarbij de reis zelf de kers op de 

taart is. De voorbereiding gebeurt door een traject van info- en promotiemomenten, een selectie van de 

gelukkige deelnemers, weekends en een vertrekkensklaardag. Na de reis volgt de verwerking via een 

evaluatieweekend. Het hele jaar delen de jongeren hun ervaringen met hun netwerk en zamelen 

sommigen ook geld in ten voordele van de partner of het project, om de effecten te vermenigvuldigen. 

Waarom organiseren we deze inleefreizen? We laten de deelnemers een andere cultuur intens 

ervaren. Tegelijkertijd laten we hen reëel en actief bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen in 

andere landen. We kiezen hierbij heel bewust voor een erg jonge leeftijdsgroep omdat 16 tot 18 jaar 

volgens ons een cruciale leeftijd is. Op die leeftijd beginnen jongeren culturele patronen in vraag te 

stellen en kunnen ze nog heel wat over zichzelf als persoon in een groep ontdekken. We willen 

met de inleefreis een intensieve blikopener aanbieden en de interculturele dialoog bevorderen. 

Sinds 2018 organiseren we twee inleefreizen. De oorspronkelijke verre ‘Inleefreis XL’ en een 

‘Inleefreis Dichtbij’. Op beide reizen staan ontmoeting en uitwisseling centraal maar toch zijn er 

verschillen. Met de nieuwe ‘Inleefreis Dichtbij’ (binnen Europa of in de dichte buurlanden) willen 

http://www.tumult.be/


 Partneroproep voor 4e pijlers: samenwerking voor inleefreis 

Tumult vzw | Brusselsepoortstraat 8 | 2800 Mechelen | 015 43 56 96 | info@tumult.be 
2 / 3 

we experimenteren met een lichtere formule. We geloven enerzijds dat die reis meer op maat kan zijn 

voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, een doelgroep waar we actief op mikken. 

Anderzijds vinden we dat er binnen Europa ook een rijke diversiteit aan culturen te ontdekken valt. Ook 

het verschil in welvaart en rijkdom tussen West-Europa en Oost-Europa blijft actueel.  

De verschillen in een notendop 

Inleefreis Dichtbij Inleefreis XL 

Binnen Europa of in dichte buurlanden 
Een verdere bestemming 

(Latijns-Amerika, Azië of Afrika) 

2 weken 3 weken 

10 deelnemers 14 deelnemers 

 

 

3. WAT ZOEKT TUMULT? 
 

Tumult zoekt dus twee lokaal verankerde partners om mee samen te werken in het werkjaar 2018-

2019, één voor de ‘Inleefreis Dichtbij’ en één voor de ‘Inleefreis XL’. Het hoogtepunt van de 

samenwerking is voor allebei de effectieve reis in juli of augustus 2019   

■ Tumult kiest voor lokaal gebaseerde en gedragen capaciteitsopbouwend projecten. 
■ Het project moet bijdragen aan de maatschappelijke emancipatie en participatie van de lokale 

bevolking. 
■ Tumult kiest een project waarin kinderen en jongeren een voorname, centrale plaats krijgen . 
■ Tumult kiest een organisatie die haar kan ondersteunen bij de praktische en inhoudelijke 

organisatie van de reis ter plaatse, en daarvoor in een aantal voorwaarden voorziet: 
o Begeleiding en transport ter plaatse  
o (Korte) accommodatie in een gastgezin  
o Uitwisseling met jongeren 
o Mogelijkheid tot echt handen uit de mouwen steken: relevant en divers vrijwilligerswerk  

■ De Belgische partnerorganisatie moet minstens één jaar bestaan en goede kennis hebben van 
het project op terrein en de samenleving en cultuur waarin ze werken. De werking van de lokale 
partners moet al enkele jaren bestaan. 
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4. WAT BIEDT TUMULT? 
 

Tumult biedt een aantrekkelijke samenwerking met heel wat voordelen, zoals:  

■ brede sensibilisering in Vlaanderen van je organisatie/project 
■ boeiende uitwisseling  
■ nieuwe manier om naar je project te kijken 
■ boost voor je eigen vrijwilligers 
■ financieel: geldinzamelingsacties door de jongeren  

5. SELECTIEPROCEDURE 
 

De selectieprocedure loopt als volgt:  

■ Stel je kandidaat voor 8 juni 2018 via het kandidaatstellingsformulier dat je terugvindt op onze 
website. Stuur het volledig ingevulde formulier per mail naar silke@tumult.be. 

 
■ Alle kandidaturen worden beoordeeld door een jury van jongerenbegeleiders. Als we nog 

bijkomende vragen over je kandidatuur hebben, contacteren we je. Ten laatste op 13 juni 2018 
krijg je bericht of je kandidatuur weerhouden werd. 
 

■ Als je kandidatuur weerhouden wordt, verwachten we je voor een selectiegesprek op zaterdag 
16 of zondag 17 juni 2018. Je krijgt dan de kans om het project voor te stellen aan een jury van 
jongerenbegeleiders en oud-deelnemers. De jury zal allicht ook wat verdere vragen stellen. 
 

■ In de loop van de week na de selectiegesprekken laten we je weten of je werd geselecteerd als 

partner. 
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