NGSE

Short Term Program

voor 18 tot 30 jarigen

NGSE behoort tot de vijfde service avenue van Rotary International, net als de Internationale
Jeugduitwisselingen, Interact, Rotaract en RYLA.
NGSE (New Generations Service Exchange) is een relatief nieuw Rotary uitwisselingsprogramma
voor jonge volwassenen tussen de 18 en 30 jaar. Het is bedoeld voor jongeren die graag ervaring
willen opdoen in het buitenland. Dit kan zijn als onderdeel van hun studie of als (meekijk) stage.
Maar ook kan het worden ingezet om werkervaring op te doen buiten Nederland.
De nadruk bij NGSE ligt op vocational en service-activiteiten. Deze kunnen ook via de
clubactiviteiten van de Rotary Club ter plaatse (hostclub) worden uitgeoefend. Dankzij de NGSE
leert de uitgezonden jongere over het leven in een ander land, over andere onderwijssystemen en
andere arbeidsculturen. Voor jonge volwassenen vergroot dit hun wereld en hun netwerk. Door
ideeën uit te wisselen en geïnspireerd te raken ontwikkelen zij ook hun kijk op de wereld (en op hun
eigen zelfbeeld.) Zelfstandigheid, zelfvertrouwen en leiderschap kunnen hierdoor groeien.

AANMELDEN - UITZENDEN EN ONTVANGEN DOOR
NGSE & ROTARY CLUBS

Voor deze vorm van uitwisseling is geen wederkerigheid vereist. Een kandidaat kan zich bij een
Rotary Club (sponsorclub) in zijn buurt aanmelden of rechtstreeks bij de NGSE-coördinator.
De uitzendende Rotary Club mag financieel bijdragen, maar hoeft dat niet te doen. De NGSEcoördinator gaat op zoek naar een passende gastclub (hostclub) in het buitenland. Die hostclub
en de kandidaat gaan samen op zoek naar een passend gastgezin of passende woonruimte en
indien van toepassing, ook een passende onderwijsinstelling of werkgever. Als tegenprestatie
houdt de uitgezonden jongere contact met de hostclub en helpt die club bij serviceprojecten,
vocational projecten of andere humanitaire acties. Zo ontstaan soms wel levenslange contacten en
vriendschappen. De hostclub kan natuurlijk ook zelf een jongvolwassene uitsturen naar Nederland
en rekenen op de gastvrijheid van de sponsorclub van de uitgezonden Nederlandse NGSE-jongere.
Maar dit is geen vanzelfsprekende zaak.
Iedere Rotary Club kan zichzelf ook aanmelden om als ‘host’ of gastclub te fungeren, ook al is
er nog geen aanmelding vanuit het buitenland.

DUUR VAN UITWISSELING & KOSTEN

De duur van deze NGSE uitwisseling is variabel, maar bij werkervaringsstages geldt een maximum
van drie maanden. Een visumaanvraag is veelal niet nodig of eenvoudig. Langere periodes (tot
maximaal 6 maanden) zijn bespreekbaar afhankelijk van het gastland. De studie of stageplek voor
de kandidaat moet geregeld zijn vóór de aankomst van de kandidaat in het gastland. Alle kosten
zijn voor de kandidaat: reis, visum, inentingen, studie en verzekeringen.
Bij inschrijving betaalt de kandidaat aan NGSE € 50,00. Wanneer de kandidaat daadwerkelijk wordt
uitgezonden komen daar nog bemiddelingskosten bij. Die worden ingeschat op circa € 300,00.
Meer informatie: www.rotary.nl/yep en www.youngadultexchange.org
Contactpersoon: Sabine Vergroesen
E-mail:
ngse@rotaryyep.nl
In Nederland is de NGSE-onderdeel van de Multi District
Jeugdzaken Commissie.
Multi District Jeugdzaken Commissie (MDJC)

