Stage in Viljoenskroon
Tot en met 2012 hebben ongeveer 40 MBO en HBO studenten hun stage ingevuld op de Hospice in
Viljoenskroon. De eersten waren Janneke van der Heijden en Tom van den Bergh van het Koning
Willem I College. Door hun inzet, doorzettingsvermogen en flexibiliteit hebben zij het mogelijk
gemaakt dat vele andere Nederlandse studenten naar Viljoenskroon konden komen. Daarnaast zijn
er zeker 20 vrijwilligers geweest die op de Hospice kortere of langere tijd gewerkt hebben.
Nederlandse studenten/vrijwilligers worden met open armen ontvangen. Wel heeft men op de
Hospice geleerd dat er vooraf duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. Daarom hebben ze
vanaf 2010 een formulier opgesteld dat door de student/vrijwilliger ondertekend moet worden. Dit
formulier is in het Nederlands beschikbaar zodat men duidelijk weet wat er getekend wordt.
De student zal zoveel mogelijk worden ingezet op taken die verband houden met de opleiding die in
Nederland gevolgd wordt. Omdat de organisatie niet zo groot is kan het voorkomen dat men ook
ingezet wordt bij het eten geven, in bad doen van de kinderen en ze op een goede manier bezig
houden. De meeste studenten moeten we beschermen dat ze daarmee niet te veel bezig zijn. Het is
zeer aantrekkelijk om de hele dag met enthousiaste kinderen bezig te zijn.
Om te weten waar de student ingezet moet worden is het belangrijk te weten welke opleiding er
gevolgd wordt en wat de doelen zijn die behaald moeten worden. Met enige creativiteit en
flexibiliteit komt men heel ver.
Stagebegeleiding Hospice
De Hospice heeft de heer Chris Mokatsane aangewezen als stagebegeleider. De docenten in
Nederland kunnen met hem contact opnemen wanneer zij zaken over de voortgang willen
bespreken.
In februari 2013 hebben e afgesproken dat een bestuurslid van de Viljoenskroon Hospice Association
een welkomst gesprek houdt en later nog een evaluatiegesprek. De studenten hebben aangegeven
hier behoefte aan te hebben. Ook gaan ze op zoek naar twee oud verpleegkundigen die de
stagebegeleiding voor de studenten verpleegkunde gaan doen. Een hele vooruitgang, tenminste als
alles gaat zoals is afgesproken.
Werktijden
De kinderen komen rond half negen aan op de Hospice en vertrekken rond half vier. Dat betekent
voor de student dat deze iets voor half negen aanwezig is en pas na half vier kan vertrekken. De
werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag.
Het is mogelijk om een aantal dagen vrij te krijgen om met ouders, familie of vrienden een vakantie
in Zuid-Afrika te houden. Sluit dit wel ruim op tijd kort met Chris.

Vervoer
Als je aankomt in Johannesburg word je opgehaald door mensen van de Hospice. Bij vertrek word je
ook weer gebracht. Het is 202 kilometer van Viljoenskroon naar Johannesburg. Het vervoer bij
aankomst en vertrek wordt betaald door de Hospice. Wil je op andere momenten van vervoer
gebruik maken, dan kan dat alleen als er een auto beschikbaar is. De prijs die gerekend wordt is dan
3 rand per kilometer. Gaan er mensen van de Hospice een dag naar Klerksdorp, Parys of
Potchefstroom, allen op een afstand van ongeveer 60 kilometer, dan kan men gratis mee.
Huisvesting
De kosten van huisvesting komen volledig voor rekening van de student/vrijwilliger. De Hospice heeft
niet de middelen om dit te betalen. Zij zijn afhankelijk van donaties en giften en hebben echt elke
rand nodig voor de kinderen.
Vanaf 2011 hebben we de afspraak gemaakt met mevrouw Lynette Nel dat de stagiaires en
vrijwilligers zoveel mogelijk bij haar in huis geplaatst worden. Zij heeft de mogelijkheid om 11
plekken aan te bieden. Je zult, meestal niet, alleen op een kamer komen. Dit hangt een beetje af van
het aantal kamers dat op het moment beschikbaar is.
Voorheen hebben we gebruik gemaakt van de B&B van Marthie Venter, dat kan nog steeds maar wij
denken dat het meer voordelen heeft bij Lynette Nel. Beide zijn nauw betrokken bij de Hospice. Het
voordeel van “wonen” bij Lynette is dat zij ’s-avonds en gedurende de nacht in het huis is. Bij de B&B
is dat niet het geval. Daar ben je vanaf ongeveer vier uur in de middag alleen.

Op onderstaande foto’s krijg je een idee van het huis waar Lynette woont en waar zij jullie kan
ontvangen.

Het huis vanuit de tuin gezien

De Lapa

Het zwembad(je0

De prijs per persoon per dag is normaal R 600 maar voor stagiaires en vrijwilligers geldt een speciale
prijs van R 300 per dag. Je moet daarbij denken aan ongeveer € 30,00, afhankelijk van de koers van
de Rand. Wat krijg je daarvoor: een slaapplaats, ontbijt, lunch en diner, je persoonlijke was en gratis
gebruik van Internet (Is vrij duur in Zuid-Afrika). Het is de laatste tijd behoorlijk duurder geworden in
Zuid-Afrika en dat betekent voor studenten en vrijwilligers een behoorlijke aanslag op hun budget.
Studiefinanciering
Als je 18 jaar of ouder bent en een niveau 3 of 4 opleiding op MBO niveau volgt heb je recht op
studiefinanciering. Heb je een thuiswonende vergoeding dan kun je die voor je stageperiode om
laten zetten naar een uitwonende beurs. ( gaat allemaal wel veranderen in 2013)
Je reisproduct, week of weekend abonnement openbaar vervoer kun je voor de duur van je stage in
het buitenland om laten zetten naar een vergoeding. Voor 2010 was die € 83,97 per maand. Je kunt
dit aanvragen met het formulier: OV-vergoeding buitenland. ( Ook hier wijzigt een en ander)
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