
  

  

  Opgaveformulier   
 
Project november 2018   
Inschrijving is pas geldig na ontvangst van € 250 inschrijfgeld 
 
Achternaam:………………………………………..… 
(voluit zoals in je paspoort staat) 
 
Voornaam(en):………………………………………… ………       Roepnaam:……………………. 
(voluit zoals in je paspoort staat) 
 
Geboren op:      /          /                 te……………………….…………………………… 
 
Adres:……………………………………………….Nr::………Postcode:………….Plaats:…………………. 
 
Telefoon:         Vast:…………………….       Mobiel:……………………………….. 
 
E-mail adres:……………………………………………Bank (IBAN) nr:……………………………… 
 
Beroep:……………………………… Ik spreek de volgende talen: …………………. 
 
Zorgverzekeraar:………………………………..Polisnummer:…………………….. 
 
Reisverzekering:………………………………   Polisnummer:…………………… 
 
Polo: (je hebt recht op 2 stuks)   aantal      1      2     maat:…………Tas:   wel   niet    
 
Paspoortnummer:…………………………..Geldig tot: …………………….. 
(Kopie van je paspoort meesturen) 
 

i.v.m. visum Amerika zijn de volgende gegevens ook nodig: 
 
Sofinummer: 
 
Voor- achternaam:  Vader……………………………………………… 
         Moeder(meisjesnaam)…………………………..  
 
Als je werk hebt: 
Naam en adres + telefoonnummer bedrijf: ………………….. 
         ………………….. 
         ………………….. 

 
Lid van Kerkgenootschap…………………………………………………………… 
 
Medicijngebruik:……………………………………………………………………… 
(Het is niet mogelijk rekening te houden met diëten en vegetarische eetgewoonten) 
 
De doelstelling van Mano a mano is : Praktische hulpverlening in de Dom. Rep. vanuit een 
christelijke identiteit, die zichtbaar is in woorden en daden.  
Ben je het met deze doelstelling eens?   
  
  
  
 
Wat is jouw motivatie om mee te gaan met een christelijke organisatie als Mano a Mano? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
       pasfoto 



  

  

 
 
Deelnemersbijdrage 
De deelnemersbijdragen staan vermeld in de deelnemersinformatie. Na de eerste aanbetaling dient 
de rest van de deelnemersbijdrage in twee termijnen, zoals vermeld in de deelnemersinformatie, te 
worden voldaan. Als de deelnemersbijdrage acht weken voor aanvang van het project niet volledig is 
voldaan, kan een deelnemer van deelname worden uitgesloten zonder teruggave van het reeds 
overgemaakte geld, terwijl de vordering blijft bestaan. De projectkosten kunnen stijgen door onder 
andere hogere brandstofprijzen, hogere vliegprijzen, hogere luchthavenbelastingen en duurdere 
valuta. Het is mogelijk dat deze kostenstijgingen doorberekend worden aan de deelnemers. 
 
Ik ga akkoord met  de door Mano a Mano gestelde voorwaarden : 
 
Datum:      Handtekening: 
 

 

Lees het onderstaande goed door voor je het aanmeldformulier opstuurt  

  
Gedragscode projecten Mano a Mano 
 
Introductie 
Wanneer je met Mano a Mano op reis gaat, ben je te gast bij een lokale organisatie. Een goede gast 
kent zijn plaats en weet de balans te vinden tussen de eigen normen en waarden en het respect voor 
de gastheer / gastvrouw en de lokale cultuur. De onderstaande gedragscode helpt je om het respect 
hoog te houden. 
 
Respecteer de cultuur 
Wanneer je een andere cultuur leert kennen verbaas je je over al het moois en over de verschillen die 
je ziet. De verschillen betekenen voor jou misschien een flinke aanpassing. Bedenk dat de gewoonten 
in een lokale cultuur vaak al generaties lang mee gaan en dat deze niet zomaar zijn ontstaan. Mano a 
Mano verwacht van je dat je je aanpast, ook al zijn de lokale gewoonten niet altijd jouw gewoonten. 
 
Respecteer gezag 
Nederland is een weinig autoritair land. Dat ligt in veel landen anders. Bij onze projecten wordt zonder 
meer verwacht dat je gezag respecteert en de leiders volgt. Mano a Mano vraagt je om tijdens het 
project de leiders en medewerkers te respecteren en hun aanwijzingen te volgen. 
 
Respecteer ieders levensvisie 
Iedereen is welkom bij Mano a Mano dus ontmoet je er mensen met verschillende levensvisies. Mano 
a Mano is een christelijke organisatie. De christelijke identiteit vormt de basis van onze 
werkzaamheden. Mano a Mano vraagt je respectvol te zijn ten opzichte van elkaars levensvisie en in 
het bijzonder die van het project. Mano a Mano is een christelijke organisatie en de meeste van haar 
partners zijn dat ook. Op de projecten wordt voor het eten gebeden, over geloofszaken gesproken en 
op zondag een kerkbezoek. Mano a Mano verwacht van je dat je aan het hele programma meedoet. 
 
Alcohol, roken en gokken zijn 100% verboden 
Alcohol,roken en gokken zijn 100% verboden tijdens de reizen. Met één misstap op deze gebieden 
kun je het project, je team (en jezelf) enorme schade toebrengen. Mannen en vrouwen slapen op de 
projecten gescheiden. Overtredingen op deze regels kunnen we niet toestaan. 
 
Kleding 
Bij ieder project is er een gedragscodes wat betreft de manier van kleden. Deze code is bindend voor 
alle deelnemers. Het is ook niet toegestaan de projectleider om een uitzondering te vragen. Daarmee 
breng je hem / haar in verlegenheid. 
  
Giften uitsluitend via je projectleiding 
Met geld kun je veel goeds doen, maar ook veel kapot maken. Geef giften nooit direct aan personen 
maar altijd via de reisleider en projectleider. Wanneer een projectleider een gift afkeurt, is het 
verboden om deze gift toch te geven. Ook na de reis kun je geven aan het project via Mano a Mano 
 
Eten en drinken 
We houden ons aan wat de koks ons daar voor zetten. Het is niet mogelijk rekening te houden met 
diëten en vegetarische eetgewoonten. 
 
 


