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Bijzonderheden voor vrijwilligers 2023 
 

 
Hieronder volgen een aantal zaken die van belang kunnen zijn tijdens jouw 

verblijf in Zuid-Afrika. 

 

 

Onze contactgegevens. 

Theo en Jinke de Jong 
37 Bosbouweg  

Karatara,   6580 
South Africa 

 
Cell phone:  (0027) 07-62979075 (Theo) 

   (0027) 07-27335526 (Jinke) 
 

(0027 is internationaal toegangsnummer van Zuid-Afrika, wanneer je vanuit 
het buitenland naar Zuid-Afrika belt dien je eerst het internationaal 

toegangsnummer in te toetsen, 0027, en vervolgens het telefoonnummer 
zonder de eerste 0. 

 
Mail: theo@goodnewsza.com 

 

 

Telefonie: 
Om ten alle tijden bereikbaar te zijn in Zuid-Afrika moet je een Zuid-Afrikaanse 

Sim-card kopen. Dit graag doen binnen een week na aankomst. Je kunt 
beltegoed kopen in de supermarkten. Je vraagt dan naar “airtime” en noemt je 

serviceprovider (Cell-C) en het bedrag.  
 

 

Vervoer 
Wij hebben een vrijwilligersauto. Kilometers voor het werk zijn gratis. 

Privégebruik is R4 per kilometer. 
In Zuid-Afrika krijg je de regels m.b.t. het gebruik van de GNZA-auto 

overhandigd. 
Je mag met een Nederlands rijbewijs in Zuid-Afrika rijden mits je drie 

maanden in het bezit bent van een rijbewijs. Je hebt geen internationaal 

rijbewijs nodig. 

 

 

Vliegtickets 
De vliegtickets zijn voor eigen kosten en moet je zelf boeken. Je vliegt over het 

algemeen vanaf Amsterdam Schiphol (AMS) naar Kaapstad (CPT) of 
Johannesburg (JNB). Vervolgens moet je nog een binnenlandse vlucht nemen 

naar George (GRJ). Wij halen je dan van het vliegveld van George. Dat is een 
uur rijden van Karatara.  

Bij het boeken moet je rekening houden met de aankomsttijd in Zuid-Afrika, of 
er nog genoeg overstaptijd is voor de vlucht naar George. Verder is het soms 
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goedkoper om de binnenlandse vlucht apart van de intercontinentale vlucht te 

boeken. Zodra je datums bekend zijn helpen we jou wel bij het zoeken naar 
een goede en meest goedkope oplossing. 

De prijzen verschillen erg per periode wanneer je boekt. Dit kan tussen de 
€650 en €1600 zijn. 

Houdt er ook rekening mee dat wanneer je apart een binnenlandse vlucht 
boekt, je gebonden bent aan de bagage regels van deze vlucht. Vaak is dit 20 

kilo ruimbagage en 7 kilo handbagage. 

 

 

De veiligheid 
Qua veiligheid zit je in Knysna/Karatara t.o.v. andere gebieden in Zuid-Afrika 

goed. Natuurlijk moet je je gezond verstand gebruiken maar wij hebben ons 
nog niet onveilig gevoeld. Dit voor jullie thuisfront. 

 

 

Geld/wisselkoersen 
 

Wij kunnen in Zuid-Afrika gewoon pinnen met onze Nederlandse bankpas. Om 
buiten Europa te pinnen met b.v. je Rabobank Wereldpas moet er in het 

systeem bij de bank “een knopje” worden omgezet. Dit kun je via 
internetbankieren regelen. Hoe het bij andere banken zit weet ik niet. Je kunt 

het beste dan even informeren bij je bank. 
Je zou voor de zekerheid ook nog een creditcard mee kunnen nemen. Er zijn 

een aantal winkels die onze bankpas niet pakken en daar pinnen we met de 
creditcard. 

 
Aangezien geld opnemen bij een pinautomaat extra geld kost kun je beter 

pinnen bij de winkels zelf. Bij sommige winkels kunnen je extra geld bij 
pinnen. 

 

Globaal is op dit moment 18 Zuid Afrikaanse Rand 1 euro waard.  

 

 

Verblijf kosten 
Je verblijft in Karatara bij het Light House. Daar hebben we twee 

slaapcontainers met elk 6 bedden. 
De kosten voor het verblijf zijn:  €300 per maand 

Inbegrepen: bed/water/gas/electra/douches etc… + een bijdrage voor de 
stichting. 

De kosten voor het eten zijn:   €125 per maand               
Dit is: ontbijt, lunch, warm eten, koffie, thee en ranja. Alle overige kosten 

zoals chips en frisdrinken zijn voor eigen rekening. 
 

Theo stuurt jou een verzoek tot betaling op zijn Rabo Rekening. Vervolgens 

maakt hij het geld periodiek over op de Zuid-Afrikaanse bankrekening van 
GNZA. 
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Kleding etc… 
In de winter kan het koud zijn, ’s nachts kan het soms zelfs vriezen. Meestal 

schommelen de temperaturen dan tussen de 6graden ’s nachts en 22 graden 
overdag. Als het dan ook vochtig weer is kan het “vies” koud aanvoelen. Fleece 

is een aanrader want dat wordt niet klam. Overdag kun je in de zon in je 
zomerse tenue maar zodra de zon achter de heuvels verdwijnt dan moet je je 

warm kleden. De huizen hier zijn slecht geïsoleerd en we kennen hier geen 
centrale verwarming. Mocht je een koukleum zijn, neem dan een kruikzak mee 

van huis. Dit kost weinig gewicht en ruimte en je hebt er veel plezier aan. 
Nog een tip van Jinke: lang leve de geitenwollen sokken. Dit is in de winter 

geen overbodige luxe.  
 

Mocht je in de zomer komen dan is een fleecejack soms wel nodig wanneer het 
wat kil wordt in de avond. 

 

Houd er rekening mee als het in NL winter is, is het in SA zomer, en andersom. 

 

 

Graag meenemen: 
• Een kussensloop 

• Een hoeslaken 
• Een 1-persoons dekbedhoes (Wij zorgen voor een dekbed) 

• Handdoeken 
• Washandjes 

 
Een zaklamp/hoofdlamp is ook geen overbodige luxe. De stroom gaat er hier 

nogal eens af. 

 

 

Visum: 

Als je korter dan drie maanden in SA verblijft heb je geen speciaal visum 
nodig. Je krijgt bij aankomst een stempel in je paspoort wat geldt als een 

toeristenvisum voor 90 dagen. Dit visum kun je eventueel nog een keer 
verlengen met maximaal 90 dagen.  

 

 
Inentingen 

Als je dit nog niet hebt gedaan dan kun je informatie aanvragen via je 
huisarts. We zitten niet in een gebied met Malaria dus daar hoeven jullie je 

geen zorgen over te maken.  

    

 

VOG 
Van alle vrijwilligers wordt een VOG verlangt. Mocht je bij ons willen komen 

kunnen jullie dan een kopie van deze VOG mailen naar theo@goodnewsza.com  
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Gebruik alcohol etc.. 

Het gebruik van alcohol en roken is niet toegestaan op de werk- en verblijf 
plek of in de buurt van de kinderen en jongeren waar wij mee werken. 

 

 
Indeling van het werk 

De indeling van het werk van onze vrijwilligers:  
• Kinderclubs na school op ma/wo/vr 

• Jongerenmiddag/avond op zaterdag 
• Één keer per maand een groot Kids Event op zaterdag 

• Week openingen en week sluitingen op scholen met zang, dans, toneel, 
praktisch Bijbelverhaal en uitleg (ma/wo/vr) 

• Outreaches naar kleine dorpen om informeel contact te leggen en evt. 
kleding en eten uit te delen. 

• Verder springen we in bij de community wanneer er nood is, b.v. een rit 

met iemand naar het ziekenhuis of het voorzien van kleding of eten. 
• Tijdens de vakanties zijn we 4 of 5 dagen open met een  

vakantieprogramma.  
• Op dinsdagavonden Worship en gebed met het team 

 
Je hebt twee vrije dagen per week. Dit is op donderdag en zondag. Mochten 

deze dagen veranderen dan wordt dat vroeg van tevoren gecommuniceerd. 
Extra vrije dagen kunnen altijd in overleg. We wonen per slot van rekening in 

een prachtige omgeving om er even lekker op uit te trekken. 

 

 

Racisme etc.. 
Zuid-Afrika heeft door zijn geschiedenis met apartheid een hoog- gevoeligheid 

voor racisme en andere zaken.  
Mocht je foto’s van zwarte piet e.d. op jouw social media hebben dan deze 

graag verwijderen. Jongeren die met jou in contact komen zullen ook gaan 

kijken op jouw social media en jullie willen volgen. Als er dan een “black face” 
op je profiel staat… kunnen wij wel inpakken. 

 

 
Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust.  

  
Theo en Jinke de Jong 

Teamleiders 
 

 


