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Inleiding 
 

Deze gids voor thuisfronten reikt informatie aan voor het opzetten van een thuisfront,  het te 

faciliteren en bestaande thuisfronten verder uit te bouwen.  

Zendelingen hebben ervaringen gedeeld vanaf hun roeping tot hun eventuele terugkeer. Ze gaven 

aan hoe hun thuisfront heeft bijgedragen aan de uitwerking van Gods plan in hun zendingsproject. 

Thuisfronten gaven input voor deze gids door de specifieke invulling van hun taken en manieren van 

werken te delen. Hiermee willen ze nieuwe en bestaande thuisfronten helpen. 

Zowel de zendelingen als de thuisfronten hebben uitdrukkelijk uitgesproken dat “Thuisfronten-

werking” nood heeft aan een gids die deze verschillende aspecten bundelt. 

Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van alle deelnemers aan de Werkgroep 

Thuisfronten  bij de Zendingsconferentie “Go Belgium Go 2019”. De deelnemers behoorden tot 

verschillende denominaties en waren enthousiast om met elkaar, over de kerkgrenzen heen, te 

overleggen over zendelingen en thuisfronten. 

In deze gids schrijven we meestal over de zendeling in het enkelvoud. Het kan gaan over een vrouw 

of een man, maar meestal gaat het over een echtpaar met eventueel hun kinderen. 



3 
Een gids voor thuisfronten – een uitgave van de VVP-zendingscommissie - 2019 

1. Wat is een Thuisfront? 
 

Een thuisfront is een groep van personen met verschillende en aanvullende bekwaamheden die 

samen met elkaar een vast besluit hebben genomen om het werk van een zendeling te 

ondersteunen. Dit betekent dat ze alles in het werk stellen om de zendeling en zijn of haar project te 

kennen, op te volgen en te faciliteren. Hierdoor kan de zendeling zich focussen op zijn of haar project 

in plaats van opgeslorpt te worden door allerlei praktische beslommeringen.  Een thuisfront zal een 

team zijn met een uitgesproken liefde en visie voor zending in het algemeen en de ‘eigen’ zendeling 

in het bijzonder. 

Het vervolg van deze gids zal een ruimer beeld geven van een thuisfront. Het zal ook duidelijk 

worden hoe een thuisfront kan opgestart of versterkt worden. 

2. Zendelingen over “De nood aan een Thuisfront” 
 

Zowel in het boek “Een thuisfront voor de zendeling“ van Neal Pirolo als in de vele nieuwsbrieven van 

zendelingen, Blogs of andere publicaties lezen we de noodzaak om zendelingen blijvend aandacht te 

geven op gebied van gebed, praktische en financiële steun en voor persoonlijke en vertrouwelijke 

dingen des levens. 

Enkele zendelingen hebben informatie aangereikt en getuigenissen gegeven in deze thuisfronten 

werkgroep over concrete situaties in hun levens waarin een goed werkend thuisfront het verschil 

heeft gemaakt vanaf het op zending gaan tot de dagelijkse uitwerking van “het veldwerk”.  

Deze en andere ervaringen werden opgetekend als aandachtspunten. Ze werden meteen door 

vertegenwoordigers van thuisfronten overgenomen en gebundeld in een praktische leidraad om de 

werking van het thuisfront te optimaliseren.  

De relatie van de zendeling met het thuisfront heeft vele aspecten maar in alles blijft een sterke 

verticale relatie met onze Heer van groot belang zowel op het zendingsveld als bij het thuisfront. 

De relatie met de gemeente waaruit de zendeling is uitgezonden, zou over de hele periode “hecht” 

moeten zijn.  Zo kan de gemeente het werk  en vaak ook het gezin van de zendeling  blijven dragen 

op geestelijk en sociaal vlak. 

Zendelingen rekenen op hun thuisgemeente en thuisfront om samen in actie te komen met de 

talenten die in de gemeente en het thuisfront aanwezig zijn. Dit gebeurt met een open hart, 

bewogenheid en toewijding. Open en regelmatige communicatie  is daarbij essentieel.  

In de strijd of het werk dat onze zendeling “op het veld” doet, is het bijzonder om te beseffen dat 

“Eén Frontsoldaat” ruggensteun en support krijgt van tientallen andere professionelen die voor 

dezelfde overwinning gaan. Onze zendeling heeft ook recht op zulke medestrijders en steunpilaren! 

3. Wat doet een Thuisfront? 
 

Thuisfronten en de uitzendende gemeente moeten betrokken zijn en blijven doorheen het volledige 

verloop van de zending. Het werk op de zending stopt nooit en de groep die hieraan steun verleent, 

kan ook niet stoppen. Thuisfront en gemeente moeten deel worden van het project. De 
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hoedanigheid of statuut waarmee de zendeling vertrekt moet duidelijk zijn, ook in de thuisgemeente. 

Hierbij is het nodig om bij de start van de zending de prioritaire noden ingevuld te hebben in 

overeenstemming met het statuut waarmee de zendeling vertrekt en hij/zij moet daarbij op de 

volledige steun van de thuisgemeente kunnen rekenen. 

Wanneer men via een zendingsorganisatie vertrekt, zal de rol en werking van het thuisfront enigszins 
anders ingevuld worden naargelang welke aspecten door deze organisatie worden verzorgd. De rol 
van een thuisfront zal dan anders zijn: intensiever, minder intensief op bepaalde vlakken. Goede 
afspraken, nauwe samenwerking en open communicatie blijven belangrijk. 

De zendeling ervaart het als een voorrecht om uitgezonden te worden vanuit een thuisgemeente die 

mee de acties en allerlei steun coördineert om zo tot zegen te zijn voor zendeling en de projecten.  

Een zendeling moet altijd een autoriteit boven hem hebben waaraan  hij/zij verantwoording  aflegt. 

Dat kan een organisatie of een thuisgemeente zijn , of beide. De thuisgemeente moet dan de 

verantwoordelijkheid op verschillende vlakken op zich nemen (zorg voor zendeling, hulp aan, 

evaluatie van werk, …). Het thuisfront zal dit volledig ondersteunen. Door steun aan de zending word 

je zelf gezegend en wekt Gods Geest in ons het verlangen op om zelf op zending te gaan.  

Als vrijwilliger op zending te gaan helpen kan mogelijks via EVS European Voluntary Service en 

andere organisaties (zie 10 Bijlage 4). 

De zendeling is zowel taakbewust als relatiegericht op het individu of de situatie ter plekke. De 

thuisfrontwerking  zal hiermee rekening moeten houden. Ze zal oog moeten hebben voor mogelijke 

cultuurverschillen, die zowel in het begin als na enige tijd kunnen doorwegen in de relaties.  Ook 

kunnen zendeling en thuisfront bepaalde situaties anders inschatten. 

Goede relatie en communicatie worden als zeer belangrijk ervaren door de zendeling. “De zendeling 

is ook maar een mens”, niemand is perfect en heeft gewone behoeften: zowel de zendeling als het 

thuisfront!  

Bemoedigingen aan het adres van de zendeling en zijn of haar familie worden “Brandstof” in het 

kunnen functioneren op het zendingsveld. Daarbij kunnen goede boeken en tijdschriften, die worden 

opgestuurd, halve wonderen doen.  

Concrete acties  

Relaties 

 Private zaken of persoonlijke situaties moeten kunnen besproken worden met een 

vertrouwenspersoon binnen thuisfront of gemeente. 

 Hechte persoonlijke relatie opbouwen met zendeling en familie. 

 Thuisfront moet zich verdiepen in de cultuur en situatie/plaats waar de zendeling werkzaam is. 

Leren begrijpen hoe het terplekke is en geduld opbrengen om die situatie te kunnen begrijpen. 

 Anticiperen op het gevoel dat de zendeling zich eenzaam kan voelen. 

 Thuisfront kan faciliteren om zendeling (tijdelijk) vroeger naar huis te laten komen voor bezoek 

of terugkeer. (op vlak van reis, verblijf, vervoer, …) Een eigen plekje om te logeren en tot rust te 

kunnen komen, is daarbij meer dan welkom. 

 Attentie geven wanneer er onvoldoende (financiële) middelen beschikbaar blijken en dan 

sturend te werken in het thuisfront.  



5 
Een gids voor thuisfronten – een uitgave van de VVP-zendingscommissie - 2019 

 Bezoeken aan de zendeling inbouwen om meer begrip te krijgen en relaties te versterken. Eén of 

meerdere leden van thuisfront en thuisgemeente zouden jaarlijks op bezoek moeten kunnen 

gaan en dit actief mee organiseren en begeleiden. 

Ook tijdens verlofperiodes kunnen persoonlijke contacten de relatie en het vertrouwen 

versterken. De zendeling moet zijn/haar hart kunnen luchten. Deze “vakantieperiodes” moeten 

afgestemd worden met de verwachtingen en de noden van de zendeling op vlak van rust voor 

zendeling en gezin (b.v. om samen met de kinderen kunnen zijn). 

 Contacten onderhouden met andere zendelingen. 

 Samen met de zendeling de geestelijke strijd voeren. 

 Als thuisfront en gemeente erkennen dat roeping en “zegen” op het leven van de zendeling 

blijven.  

 Bij overdracht van verantwoordelijkheden in gemeenteleiding en thuisfront zorg dragen dat 

goede relatie met de zendeling niet verloren gaat. 

 Bij terugkeer vanuit zending kunnen de emotionele noden en vragen bij die grote verandering 

sterke twijfels doen opwellen in het gezin. Een “debriefing” zal voor de zendeling een hulp zijn 

wanneer er kan gesproken worden over het werk op het zendingsveld, het gezin en 

huwelijksrelatie,  het alleen voelen of niet gehoord of begrepen worden enz. Indien nodig kan 

christelijke professionele ondersteuning aangereikt worden en dit is niet minder waar voor de 

kinderen. Bij terugkeer of crisis zie 6. 9 ‘Lectuur en Informatie’ –‘Christelijke hulpverlening’.  

 De administratie van de zendeling is van groot belang. Wettelijke, financiële en andere 

administratie die vaak beter vanuit het thuisland kan gebeuren, wordt dus bij voorkeur door 

iemand vanuit het thuisfront gedaan (vertrouwenspersoon van de zendeling). Ook dingen zoals 

sociale zekerheid, ziekenfonds, pensioenregeling, … moeten van bij de start aandacht hebben. 

(Ook mogelijks georganiseerd door de zendingsorganisatie). 

Communicatie 

 Zendeling houdt thuisfront op de hoogte van de situatie ter plekke en thuisfront reageert gepast 

en volgt op. 

 Open communicatie van zendeling met gemeente bevorderen. Periodieke evaluatie van 

zendeling ’s welzijn op geestelijk, lichamelijk, relationeel, financieel, … vlak is nuttig zonder 

controlerend te zijn.  

 Thuisfront zoekt gelegenheden om het werk op het veld in het licht te stellen in de gemeenten 

en ook naar anderen toe om interesse te wekken en betrokkenheid en steun te verhogen. (bv. 

infoavonden, mailing, infostand op markt, kerstmarkten …)  

 De zendeling en project moet in de picture staan.  

“Adopteer een zendeling” – Werken aan een mentaliteitsverandering bij een ruimer publiek want 

niet alleen kinderen komen in aanmerking om ondersteund te worden.  

Missionaris – zendeling is een geroepen beroep. 

 Thuisfront samen met zendeling bereiden presentaties, filmpjes en brochures voor die kunnen 

gebruikt worden om actuele informatie te kunnen brengen bij speciale gelegenheden. 

 Regelmatig kaartjes of brieven sturen ter bemoediging en leuke Vlaamse tijdschriften toevoegen. 
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 Communicatie met thuisfront moet in de breedte groeien tot zelfs bij terugkeer.  

 Contacten opbouwen en uitbreiden naar familie en (vroegere) vrienden van de zendeling werken 

mee om aandacht te geven aan zending want die blijken later nog nuttig te zijn. 

 Informeren naar persoonlijke toestand van zendeling wanneer er langere tijd geen of beperkte 

communicatie is geweest. (“Stay Connected”). Wanneer vrienden of gemeenteleden regelmatig 

wat nieuws uitwisselen is dat voor de zendeling een steun en een bemoediging. 

 Aandacht geven aan de kinderen van de zendelingen wat sociale; emotionele en financiële noden 

betreft. Hulp bij studieprogramma’s en pakketten voor de kinderen. 

Financiën 

 God zorgt voor zijn zendeling in alle omstandigheden, ook financieel en daarvan getuigen de 

zendelingen telkenmale.   

 Zendelingen zijn geen bedelaars maar soms moeten zij durven aangeven wat ze nodig hebben en 

zal thuisfont hieraan gehoor moeten geven. Een zendeling biedt Het Lichaam van Christus (De 

Kerk), de mogelijkheid Gods werk actief te ondersteunen. 

 Regelmatig financieel overzicht van fondsenwerving communiceren met zendeling en toelichten. 

 Een gegarandeerd loon is een recht voor het werk dat gepresteerd wordt. 

 Thuisfront kan last overnemen voor fondsenwerving. De verlofperiodes mogen niet enkel een 

aaneenschakeling zijn van afspraken om ondersteuning en veelvuldig gastpreken in verschillende 

gemeenten. 

 Binnen de gemeente mensen aanmoedigen om ook persoonlijk financieel de zendeling of project 

te gaan steunen. 

 Stappen zetten naar bedrijfswereld om steun te werven zowel financieel als praktisch door te 

sensibiliseren via ontmoetingen. 

 Vraag om steun uitbreiden naar andere gemeenten om grotere basis te verwerven.  

 Middelen zoeken om op projectbasis te kunnen ondersteunen. Navraag doen bij diegene die 

ondersteunen waarvoor ze die giften bij voorkeur gebruikt zien worden. 

 Vraag zendeling waar gelden en middelen het best kunnen worden ingezet zonder enige vorm 

van druk uit te oefenen. 

 Reservefonds aanleggen om bv. bij onvoorziene terugkomst te kunnen inspringen. 

 EVS (European voluntary service) kan jongeren ondersteunen om als vrijwilliger bij een 

organisatie in buitenland te gaan helpen (zie 10 Bijlage 4). 

 Wereld Missie Hulp (WMH) is een organisatie die bereid is om ontwikkelingsprojecten in het 

buitenland financieel te ondersteunen. Hiervoor moet je eens kijken 

op  http://www.wereldmissiehulp.be/projectaanvraag/. 

 Acties opzetten (klein of groot; van eenmalig tot permanent) die gelden binnenbrengen.  

Zoals verzamelen en verkoop van kledij, ijzer, organiseren van wafelenbak, spaghettiavonden, 

marktverkopen, “Warmste Week”, …  

“Leuke Fondswerving voor zending” – TIPS door Annemie Meysmans vind je in (zie 11 Bijlage 5) 

http://www.wereldmissiehulp.be/projectaanvraag/
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Gebed 

 Regelmatig gebed organiseren binnen thuisfront. God antwoordt op gebed! 

 Aanmoedigen om in bredere kring meer mensen te bereiken om te gaan bidden voor specifieke 

zendeling maar ook voor meer zendelingen in het algemeen. 

 Wanneer er vanuit de zendeling slechts sporadisch of weinig gebedspunten worden aangereikt 

de zendeling helpen en als thuisfront hierin initiatief nemen. (zoals gebedskaartjes, …) 

 Beseffen dat God de handen van de zendeling op velerlei manieren kan gebruiken tot Zijn eer en 

ons gebed zal hiertoe bijdragen. 

 Gebedspunten VVP Zendelingen (aanvraag via mail richten aan zending.gebed@vvp.be ) 

4. Structuur 
 

Vaak zijn familie en vrienden vanaf het begin betrokken, maar ook het uitkiezen van een 

verantwoordelijke en organisator helpt om structuur te brengen in de vele taken die zich zullen 

aandienen. Wanneer het een zendelingsechtpaar betreft afkomstig uit twee gemeenten, is het 

belangrijk dat mensen uit beide groepen in het thuisfront vertegenwoordigd zijn. 

Gemeente, zendeling en thuisfront delen de visie en liefde voor het werk en zullen elkaar aanvullen. 

Geestelijke volwassenheid moet aanwezig zijn bij het thuisfront en zeker bij de vertrouwenspersoon. 

Zendelingen zullen groeien in hun bediening, thuisfront moet meegroeien. Een open toegewijd hart 

voor God en zending zullen het vertrouwen in het thuisfront doen groeien en stabiliteit brengen op 

langere termijn. 

Thuisfront is er vooral ter ondersteuning van de zendeling maar kan ook met zendeling tot hechte 

samenwerking komen “op het veld” of in de thuisgemeente om zelfde doel te bereiken. Samen één 

visie nodig om op bepaalde tijd samen acties op te zetten. 

Thuisfront coördinator of verantwoordelijke zal uitkijken om mensen toe te voegen aan het team die 

de talenten hebben om specifieke taken te kunnen uitvoeren. Verschillende talenten samenvoegen 

in de organisatie van een thuisfront zal de werking versterken. Niet iedereen kan evengoed 

organiseren, niet iedereen is geschikt om indien nodig de financiën betrouwbaar en duidelijk te 

beheren of om de communicatie te verzorgen naar een brede groep. Deze taak kan ook deel zijn van 

het werk van de zendingsorganisatie waarmee de zendeling vertrokken is. 

Thuisfront kan zich organiseren om een team samen te stellen dat praktische werk kan uitvoeren op 

het terrein bij de zendeling en de logistiek hiervan verzorgen. Thuisfront kan hulp aanbieden aan 

personen die via officiële programma’s een periode in het buitenland de zendeling willen helpen. (zie  

referentieadressen in 10 Bijlage 4, bv. EVS). 

Ook moet erop gelet worden dat de verschillende karakters in de groep leren samenwerken om tot 

steun te zijn voor de zendeling. 

 

mailto:zending.gebed@vvp.be
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5. Officiële Instanties  en organisaties 
 

1. OFFICIËLE PAPIEREN als je naar het buitenland trekt. Zie Bijlage 1 en dossier op 

www.vvp.be/zending  

2. LOOPBAANONDERBREKING in België. Zie 8 Bijlage 2 en dossier op www.vvp.be/zending ; 

https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-

verloven. 
 

3. MISSIONARIS STATUUT. ( bij RIZIV) Uitdovend, maar moet wel op orde gehouden worden.  

Zie 9 bijlage 3 en dossier op www.vvp.be/zending  

STATUUT op orde houden voor ziekteverzekering en pensioenverzekering: extra info via 

afspraak bij Tearfund (02 251 77 10) 

4. OSZ – Overzeese Sociale Zekerheid (vroeger DOSZ).              

Zie 9 Bijlage 3 (dossier Missionaris Statuut) en www.vvp.be/zending  

5. DOMICILIE in België behouden = terugkomen binnen 3 maanden  

6. België VERLATEN voor meer dan 3 maanden: verplicht om zich uit te schrijven op het 

gemeentehuis. Referentieadres in België kan nuttig zijn.  

7. INENTINGEN: info via Tropisch Instituut: www.itg.be/N  

8. JINT en het Platform Kleurrijk Vlaanderen:  Algemene info: “De paparassengids voor al je 

buitenland plannen”  https://www.kamiel.info/ o.a. Inschakelings- en - 

werkloosheidsuitkering.  

https://www.jint.be/ JINT stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en 

samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.  

9. EVS (European voluntary service) EVS is een organisatie van de Europese Unie om jonge 

mensen te motiveren om voor 2 tot 12 maanden naar het buitenland te gaan, als 

vrijwilliger. (via jint@jint.be en www.youthinaction.be ) Zie ook de ervaring van Hanna De 

Craemer met “Zendeling en EVS”. Zie  10 Bijlage 4 en www.vvp.be/zending. 

10. https://www.gostrange.be/themas/stage Mogelijkheden voor Vlaamse jongeren om 

een interculturele Stage ervaring te beleven in het buitenland. (ook vrijwilligerswerk).  

11. https://www.projects-abroad.be/nl-be/ vrijwilligerswerk in het buitenland.  

12. Wereld Missie Hulp (WMH) http://www.wereldmissiehulp.be/projectaanvraag/  

13. Kinderen van zendelingen en leerplicht https://www.vlaanderen.be/naar-school-gaan-in-

het-buitenland  

 

 

 

 

http://www.vvp.be/zending
http://www.vvp.be/zending
https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven
https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven
http://www.vvp.be/zending
http://www.vvp.be/zending
http://www.itg.be/N
https://www.kamiel.info/
https://www.jint.be/
mailto:jint@jint.be
http://www.youthinaction.be/
http://www.vvp.be/zending
https://www.gostrange.be/themas/stage
https://www.projects-abroad.be/nl-be/
http://www.wereldmissiehulp.be/projectaanvraag/
https://www.vlaanderen.be/naar-school-gaan-in-het-buitenland
https://www.vlaanderen.be/naar-school-gaan-in-het-buitenland
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6. Lectuur en informatie  
 

1. “Een thuisfront voor de zendeling “ van Neal Pirolo (Uitgegeven in het Nederlands door 

OM) waarin ook verwezen wordt naar zendingsgenootschappen in Nederland.  

2. “Too valuable to Lose” Exploring the Causes and Cures of Missionary Attrition - William 

Taylor – Amazon 

3. “Als het regent in de bergen” over James O. Fraser (1887-1938) werk in China – Volharding 

in gebed van christenen in het thuisfront. 

4. Website vvp.be/zending 

5. TEARFUND www.tearfund.be (02 251 77 10) 

6. www.pem.pef.eu  https://joshuaprojects.net/resources/articles  

7. https://omf.org/be/boeken-heart4mission/  

8. Fondswerving: referentieadressen Tips: 

1. Leuke fondswerving voor zending – TIPS door Annemie Meysmans  

leukefondswerving@hotmail.com . Zie 11 bijlage 5 en dossier op 

www.vvp.be/zending.  

2. Wereld Missie Hulp (WMH) 

http://www.wereldmissiehulp.be/projectaanvraag/ 
https://www.belgiummissionteam.com/ kristof@belgiummissionteam.com  

ludo@movedforallnations.org  

3. Koning Boudewijnstichting: https://www.kbs-frb.be/start.aspx?q=/  

4. Europese steunpakketten 

9.  “Christelijke hulpverlening” bij terugkeer of crisis. (Preventief of curatief) 

https://www.lerucher.org/ Fr, VS, Duitsland en ook in Nederland. 

10. https://stapsteen.be/  Stapsteen vzw kan doorverwijzing doen via netwerk van 

hulpverlening, gericht op jonge gezinnen en kinderen. 

 

7. Bijlage 1: Officiële papieren voor het buitenland 
 

Raadpleeg onderstaande sites voor actuele en specifieke informatie. Contact opnemen met Tearfund 

kan ook nuttig zijn: www.tearfund.be  

https://www.belgium.be/nl/familie/internationaal/reisdocumenten/visum 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Visum 

http://www.tearfund.be/
http://www.pem.pef.eu/
https://joshuaprojects.net/resources/articles
https://omf.org/be/boeken-heart4mission/
mailto:leukefondswerving@hotmail.com
http://www.vvp.be/zending
http://www.wereldmissiehulp.be/projectaanvraag/
https://www.belgiummissionteam.com/
mailto:kristof@belgiummissionteam.com
mailto:ludo@movedforallnations.org?to=%22Ludo%20Bogaerts%22%20%3cludo@movedforallnations.org%3e
https://www.kbs-frb.be/start.aspx?q=/
https://www.lerucher.org/
https://stapsteen.be/
http://www.tearfund.be/
https://www.belgium.be/nl/familie/internationaal/reisdocumenten/visum
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visum
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PASPOORT 

Om naar het buitenland te gaan moet je een paspoort aanvragen bij je gemeentebestuur; het 

paspoort laat toe om naar alle landen ter wereld te reizen, vaak na het bekomen van de vereiste visa. 

Het paspoort heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. 

VISUM 

Het visum is een sticker of stempel die in het paspoort wordt aangebracht door een Ambassade of 

Consulaat of aan de grens. Een visum geeft toelating om gedurende een bepaalde, beperkte periode 

in een land te verblijven of er door te reizen.  

Enkele van de voorwaarden voor het bekomen van een visum kunnen het voorleggen van een 

retourticket (op naam en onoverdraagbaar) en een reisverzekering zijn . Het is mogelijk dat je het 

retourticket en de reisverzekering pas moet voorleggen nadat het consulaat je verwittigt dat een 

visum is toegekend.  Dit om te vermijden dat je nodeloos kosten zou maken. 

VERBLIJFSVERGUNNING 

Je moet in het land waar je naar toe gaat formeel een verzoek indienen om je daar te vestigen. Je 

moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je kan een verblijfsvergunning krijgen voor bepaalde of 

voor onbepaalde duur (in de USA wordt deze kaart ‘Permanent Resident Card’ of “Green card” 

genoemd). 

WERKVERGUNNING (tewerkstellingsvergunning) 

Dit is afhankelijk van het land waar je verblijft. Vaak moet het project waarin je werkzaam bent, 

erkend zijn door de overheid. 

REISVERZEKERING 

Een reisverzekering (via Touring of een andere maatschappij) die een heel jaar geldig is, kost om en 

nabij de 110 euro per jaar. daar zit ook repatriëring en bezoek familie bij ernstige ziekte en of 

overlijden in. Je moet daarbij wel melden dat je op reis blijft, je echt vestigen kan dan niet. Je moet 

dus ook in België ingeschreven blijven. 

ZIEKTEVERZEKERING 

Niet verplicht. Kan telefonisch aangevraagd worden bij de RSZ /  Overzeese Sociale Zekerheid          

(02 239 12 11). 

Het is zoals je in België je mutualiteitsbijdrage betaalt, maar het gaat om een fors bedrag: de kostprijs 

is € 127 per maand. Het formulier wordt je per mail toegestuurd.   

{Blijf je in België ingeschreven dan is ook een ziekteverzekering via de mutualiteit mogelijk, als zij 

accepteren dat je in het buitenland verblijft. Dit gebeurt ook voor mensen die elders ‘ overwinteren’) 

INENTINGEN  

Voor alle info kan je terecht bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen: www.itg.be 

 

 

http://www.itg.be/
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8. Bijlage 2: Tijdskrediet en onbetaald verlof 
 

Tijdskrediet 
Werknemers kunnen op hun werk tijdskrediet aanvragen (vroeger “loopbaanonderbreking”). 
Dit kan voor maximum 5 jaar aangevraagd worden (voor openbare dienst: 6 jaar) 
Je komt dan niet meer in aanmerking voor brugpensioen. 
 
De sociale zekerheid wordt tijdens deze periode gedekt door de werkgever. 
Je moet bevestigen (formulier tekenen) dat je tijdens deze periode geen loon zult krijgen en dus 
vrijwilligerswerk gaat doen. 
 
Verlof zonder wedde (onbetaald verlof) 
Ook hier zal je papieren van de werkgever invullen. Het voordeel is dat je achteraf terug kunt naar 
dezelfde werkgever; er wordt echter geen sociale zekerheid betaald. 
Wil je toch in orde blijven met de sociale zekerheid (bv. Tearfund eist dit), dan moet je toch blijven 
bijdragen (bv. 400 euro / maand) voor pensioen en ziekteverzekering.  
Over sociale zekerheid, specifiek over Overzeese Sociale Zekerheid, lees je ook in 9 Bijlage 3. 
 

Belangrijk 
Omdat regelgeving regelmatig verandert, adviseren we je om correcte informatie op te vragen bij je 
werkgever, vakorganisatie of RVA. 

https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven 

9. Bijlage 3: Dienst voor de Bijzondere Sociale zekerheidsstelsels (OSZ) 
 

Het ‘Missionarisstatuut’ en de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) 

De Overzeese Sociale Zekerheid, vroeger DOSZ, is een dienst van de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ). 

De procedure van aanvraag voor een maandelijkse pensioenbijdrage van een zendeling is heel 

eenvoudig. (Koninklijk Besluit van 6 april 1976). Je activiteiten moeten een evangeliserend karakter 

hebben. (bv. kerkplanting, evangelisatie en alfabetiseringsproject). De Belgische staat legt 

maandelijks € 381 opzij voor het pensioen. 

Je neemt contact op met de RSZ (Overzeese Sociale Zekerheid) van de Federale Overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Je vraagt naar Mevr. 

CHRISTIAENS M. (02/501 39 52). Je vraagt naar de formulieren “Model I” en “Model 2”.  

‘Model 1’ wordt door jou ingevuld, je zal ook inlichtingen moeten laten invullen door de organisatie 

die jou uitstuurt. Hieraan wordt een attest ‘Kerkelijk statuut Missionaris’ toegevoegd dat door jouw 

denominatie wordt opgemaakt (bijvoorbeeld door het VVP via de zendingscommissie) of eventueel  

door ARPEE (ADMINISTRATIEVE RAAD VAN DE PROTESTANTS-EVANGELISCHE EREDIENST : 

Brogniezstraat 44A 1070 Brussel. tel. 02/510 61 98 fax 02/510 61 99 e-mail: info@arpee.be).  

 ‘Model 2’ dient te worden ingevuld wanneer de zendeling voor een tijd terug naar België komt of 

zijn periode beëindigt.  Om je statuut te behouden, mag je niet langer dan 1/6de van de tijd dat je in 

het buitenland was, terug in België verblijven. Zo verlies je bijvoorbeeld je statuut indien je na een 

https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven
mailto:info@arpee.be
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periode van 24 maanden in het buitenland langer dan 4 maanden in België zou verblijven.  Verblijf je 

langer in België dan zal je dus zelf je ziekteverzekering en pensioenbijdrage in orde moeten maken, 

tenminste indien je dat wenst. Sowieso komt na elk verblijf in België het aantal dagen dat je er kunt 

verblijven opnieuw op 0 te staan. Na verlies van je statuut, kan je het opnieuw aanvragen.   

De Overzeese Sociale Zekerheid dekt de volgende domeinen: 

 pensioenen 

 ziekte-invaliditeit-zwangerschapsverlof 

 gezondheidszorg 

 arbeidsongevallen 

 ongevallen in het privéleven 

De RSZ voorziet in Overzeese Sociale Zekerheid indien je: 

 buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland werkt 

 Belg bent (of onderdaan van een lidstaat van de EER of van Zwitserland) 

Ziekteverzekering: Ook deze kan telefonisch aangevraagd worden bij de RSZ (02 239 12 11).  

Het is zoals je in België je mutualiteitsbijdrage betaalt, maar het gaat om een fors bedrag: de kostprijs 

is € 127 per maand. Het formulier wordt je per mail toegestuurd. Blijf je in België ingeschreven dan is 

ook een ziekteverzekering via de mutualiteit mogelijk, als zij accepteren dat je in het buitenland 

verblijft. (gebeurt ook voor mensen die bv. in Spanje overwinteren).  
 

Contact: RSZ/Overzeese Sociale Zekerheid 

Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL ; contact@rsz.fgov.be; 02  239 12 11 

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/convention/OnssRsz_General_01 
https://www.international.socialsecurity.be/social_security_overseas/nl/home.html 

10.  Bijlage 4: European Voluntary Service  (EVS) 
 

EVS is een organisatie van de Europese Unie om jonge mensen te motiveren om voor 2 tot 12 

maanden naar het buitenland te gaan, als vrijwilliger. De vrijwilliger moet tussen 18 en 30 jaar zijn.  

De Vlaamse organisatie heet Jint (www.jint.be). Ze maakt je wegwijs in wat je moet doen en weten.  
 

Wel, hoe gaat het in zijn werk? 

1. Zendorganisatie: deze organisatie heb je nodig om je uit te zenden. Die zijn verantwoordelijk voor 

de voorbereidingen. Voor mijn geval heb ik Talmid genomen. Het is zo dat deze organisatie een 

jeugdhuis, een jeugdbeweging, een jeugddienst, een andere vereniging kan zijn (je kan gewoon een 

VZW laten herkennen). 

2. Ontvangstorganisatie of gastorganisatie: deze organisatie ontvangt de vrijwilliger. Dus dat is een 

organisatie in het land (voor mij was het Emmanuel Humanitarian Aid Romania).  

3. Dan ben jij als vrijwilliger er nog.  

4. Dan heb je de organisatie Jint (in België) die je helpt om alles van papieren in orde te brengen en al 

je vragen te beantwoorden.  

5. Dan heb je EVS in het land waar je terecht komt. (Daar kan je ook altijd terecht bij problemen 

tijdens je verblijf) 

 

mailto:contact@rsz.fgov.be
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/convention/OnssRsz_General_01
https://www.international.socialsecurity.be/social_security_overseas/nl/home.html
http://www.jint.be/
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Wat moet je allemaal doen? 

1. Je moet je zendorganisatie laten accrediteren of laten herkennen bij EVS (Jint) Deze papieren vind 

je op de website van www.youthinaction.be  

2. Je moet je ontvangstorganisatie of ook wel genoemd gastorganisatie laten accrediteren of laten 

erkennen bij EVS in het land waar de organisatie is. Deze papieren vind je ook op de website van 

www.youthinaction.be 

3. Als vrijwilliger moet je ook papieren invullen en die indien bij Jint. Let wel op: er zijn 5 data die een 

deadline zijn. Dus je kan maar 5 maal per jaar een dossier in dienen. Dat vind je ook op 

www.youthinaction.be 

I.v.m. het invullen van papieren en vragen kan je altijd terecht bij Jint of bij mij.  

Wanneer je alles in orde hebt en alle papieren zijn goedgekeurd, wat wordt dan van je verwacht?  

1. Als vrijwilliger ben je verplicht om een pre-departure weekend te volgen. Bij mij was dat in Brussel 

(dat is in het land waar je vandaan komt dus voor ons België). Dat is met allemaal jongeren die voor 2 

tot 12 maanden naar het buitenland trekken.  

2. In het begin van je verblijf in je land waar je vrijwilligerswerk doet, moet je een 5-daagse volgen 

wat we noemen on-arrival training. Dat is met allemaal vrijwilligers van Europa die in je land waar je 

vrijwilligerswerk doet, verblijven. Dus voor mij was het met allemaal Europeanen die voor een tijd in 

Roemenië verblijven.  

3. In het midden van je verblijf moet je een weekend volgen in het land waar je vrijwilligerswerk 

doet. Dit noemen we midterm evaluation.  

4. Wanneer je terug in je eigen land bent, moet je nog een weekend volgen ter afsluiting.  

5. Op het einde van je verblijf moet je als vrijwilliger nog een “final report” schrijven.  

6. En op het einde moet je zendorganisatie ook een “final report” schrijven.  
 

Welke voordelen heb je hiervan?  

Ik zal het concreet maken voor mij hier in Roemenië. 

Wel ik ga voor 11 maand naar Roemenië. 

1. Mijn reis naar Roemenië en terug wordt volledig betaald. 

2. mijn zendorganisatie ontvangt eenmaal 580 euro om mij voor te bereiden op mijn trip. 

3. mijn ontvangstorganisatie krijgt elke maand 400 euro om mij kost en inwonen te geven (dit hangt 

af van land tot land, Roemenië is het laagst bedrag) 

4. Ik krijg als vrijwilliger elke maand 60 euro zakgeld. 

5. Ik als vrijwilliger ben volledig verzekerd door EVS: het is een hele grote verzekering.  
 

Het is wel zo dat de zendorganisatie of ontvangstorganisatie geen organisatie mag zijn. Hier bedoel ik 

mee “Jeugd met een Opdracht”, “Operatie Mobilisatie”, ... al deze organisaties aanvaarden ze niet. 

Maar bv. een kerk die een vzw is zullen ze waarschijnlijk wel aanvaarden. Want ik heb hierover zelf 

nagevraagd i.v.m. “Jeugd met een Opdracht” maar dat gaat niet.  
 

Het is ook zo dat EVS ook groepsuitwisselingen doet maar dat vind je ook op de website 

www.youthinaction.be maar daar ben ik niet van op de hoogte.   

Wanneer je contact opneemt met “Jint” dan zijn ze heel vriendelijk en behulpzaam, dus je moet het 

zeker niet nalaten om hen ook te contacteren.  

Het adres en gegevens zijn: JINT (jint@jint.be) Grétrystraat 26, 1000 Brussel; 02/209.07. 

Het papierwerk is een groot werk (je moet op tijd beginnen met alles) maar eenmaal dat alles in orde 

is, is het een enorme zegen. Echt waar, het is de moeite waard 

Meer info gewenst? Neem gerust contact op: Hanna De Craemer  (hannadecraemer@hotmail.com) 

http://www.youthinaction.be/
http://www.youthinaction.be/
mailto:jint@jint.be
mailto:hannadecraemer@hotmail.com
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11.  Bijlage 5: Leuke fondswerving voor zending 

 

 Uitgebreide lijst mogelijkheden en tips: www.vvvp/zending of mail naar bovenstaand adres. 

http://www.vvvp/zending

