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Klussen in Oekraïne…  
 
Wil jij graag iets van de wereld zien, maar houd je niet van stilzitten? Tijdens een werkvakantie van Koers naar 
Oekraïne krijg je kans je handen uit je mouwen te steken om iets voor je naaste te betekenen én zelf geweldige 
ervaringen op te doen. Je gaat tijdens deze reis aan de slag bij een project van stichting Samarita, die zich inzet voor 
(arme) mensen in Oost-Europa. Terwijl je jezelf nuttig maakt met bijvoorbeeld het verbouwen van een (gaar)keuken 
voor gezinnen die moeten leven van minder dan honderd euro per maand, maak je kennis met de plaatselijke 
bevolking, hun armoede en hun gastvrijheid. Of je nu een ster bent in tegelen of nauwelijks weet hoe je een 
verfkwast vast moet houden: er is voor iedereen iets te doen of te leren. Natuurlijk bekijk je tussen het klussen door 
ook genoeg van de omgeving waar je verblijft. Draag jij dit jaar ook je steentje bij? 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verblijf 

We verblijven in  Beregújfalu in het verenigingsgebouw van de plaatselijke gemeente.  Het gebied waar we verblijven 
heet Transkarpatië.  De kerkelijke gemeenten zijn in de plaatsen: Beregdéda, Beregújfalu, Gecse en Visk. De mensen 
met wie we contact hebben en gaan helpen zijn Hongaren. 

https://www.samarita.nl/werkvakanties/werkvakantie-2016-ua/ 

 
 

Activiteiten 

Een greep uit de  activiteiten die mogelijk zijn: 
• Palanok Castle, Munkács 
• Zwemmen in de omgeving (meren) 
• Grote(re) plaatsen in de omgeving: Beregszász (Берегове) en Munkács (Мукачеве) 
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Vervoer 

• We reizen met 9-personenbusjes. 
 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 
•   Goede algemene gezondheid.  

Reispapieren 
• Een paspoort is vereist. Het document moet nog ten minste 3 maanden geldig zijn na vertrek uit Oekraïne. Een 

id bewijs wordt niet geaccepteerd. 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 
Inclusief: 

• Verblijf 
• Auto’s 
• Brandstof    

Exclusief: 
• Kosten voor excursies ca. € 75,00 
• Kosten voor aanvullend eten en drinken ca. € 75,00 
• € 500,00 sponsorgeld voor de projecten 


