Informatie en tips van eerdere stagiaires
Wij zijn Josyne Kragt en Marieke van Erp.
Wij zijn voor 3 maanden werkzaam geweest in de Hospice. Willie heeft ons gevraagd om een paar
tips te geven voor de volgende stagiaires.
Hospice: Het is geweldig werk wat je kunt doen voor deze kinderen. Wij hebben ons hart verloren
aan de hospice. Laat je ideeën los barsten dat stellen ze zeer op prijs. Ze willen je ook overal mee
helpen om je idee te bereiken. Kijk de eerste week gewoon hoe de dag loopt en wat je allemaal kunt
doen voor ze. Maak daarna een planning wat je wil bereiken en ik welke tijd. Dit natuurlijk ook voor
school. Op de hospice kun je vragen naar Internet. Met het sim kaartje kun je bellen in Zuid-Afrika.
Als wij bellen naar huis of waar naar toe in Nederland, bellen wij via de telefoonpaal in het dorp.
Je kunt in een winkel een kaart halen voor goedkoop bellen. R 50 is 5 euro kun je zeker een half uur
bellen. Dat is goedkoop.
Dorp: Het dorp is erg rustig, maar iedereen wil je graag helpen om het je te vermaken. Als je
iemand vraagt om ergens mee naar toe te gaan willen ze dit graag voor je doen. Het uitgaan is hier
niet echt mogelijk. Je kunt naar de pub gaan en dat is wel gezellig. Maar het echte stappen als wij in
Nederland doen, is hier niet mogelijk. Als je jongeren leert kennen. Kun je daar altijd in de avond
langs gaan. En ze brengen je ook allemaal naar huis toe. Maar de avond voor de mensen hier is vaak
al om 9 uur afgelopen. Mensen moeten ook weer om 6 uur in de morgen er meestal weer uit.
Supermarkten zijn er genoeg. Je moet je eigen drinken en chips en fruit kopen als je dit wilt. En dat
kun je in over vloed halen. Maar kleding kun je in het dorp zelf niet veel kopen. Dan moet je naar een
groter dorp een uur verder op. Maar er wil altijd wel iemand mee.
Wij zullen nu vast wel iets vergeten zijn. Maar dan kun je altijd mailen als je vragen hebt.
mariekevanerp2@hotmail.com
josynneke@hotmail.com
Je kunt altijd mailen en vragen stellen.
Groetjes
Josyne Kragt en Marieke van Erp.
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