INFOBOEKJE
INTERNATIONALE
UITWISSELING
VAN 6 TOT 12 APRIL 2022
GAAT TEENS OP UITWISSELING NAAR KROATIE!

GA JIJ MEE OP UITWISSELING?
Tussen 6 april en 12 april 2022 gaan wij met Team België (7 mama’s en hun
kinderen) op uitwisselingsreis naar Kroatië! Naast ons zullen er nog 2 andere
buitenlandse organisaties aansluiten op de uitwisseling. Zo is er nog een Team
Oekraine en een Team kroatie, elk bestaand uit 10 mama’s en hun kinderen. Het
doel is elkaar ontmoeten, uitwisselen rond ouderschap en workshops meevolgen!
Ontspanning hoort er natuurlijk ook bij, maar is niet het hoofddoel.

Let op!
Om mee te kunnen op
onze uitwisseling moet je
als mama voldoen aan een
paar voorwaarden. Herken
jij je volledig in deze
voorwaarden, stel je dan
kandidaat!

Avontuurlijke mama en kinderen die niet
bang zijn van wat minder comfort.
Vrij van woensdag 6 april tot en met dinsdag
12 april 2022
Je hebt zin om mama’s vanuit Oekraïne en
Kroatië te leren kennen
Je hebt kindjes die ouder zijn dan 3, 5 jaar
In het bezit zijn van een identiteitskaart (en
kids-ID) en covid-safe zijn.
Een beetje Engels kunnen

PRAKTISCHE INFO
Wanneer?

Geldige documenten COVID
ofwel een EU digitaal
coronacertificaat

De uitwisseling vind plaats tussen woensdag 6 april tot en

ofwel een negatief PCR-testresultaat

met 12 april 2022! We nemen 2 dagen als reisdag, de andere

niet ouder dan 72 uur, of een

zijn de effectieve uitwisseling!

antigeentestresultaat niet ouder dan
48 uur.
ofwel een bewijs van inenting voor de

Wat moet je in orde maken?

personen die twee dosissen van een
vaccin hebben ontvangen dat in de

Om naar Kroatie te kunnen gaan, moet je een COVID-

EU wordt erkend

document hebben. Kinderen onder de 12 jaar hoeven dit niet

Ben je gevaccineerd met een vaccin

als jij in het bezit bent van een geldig document! Hiernaast
vind je de info over wat een geldig document is!

waarvan maar één dosis wordt
toegediend? Dan is een bewijs van de
enkele dosis vereist (minstens 14
dagen voor binnenkomst in Kroatië).

Naast een geldig COVID-document heb je ook je paspoort

Bent u enkel met een eerste dosis
Pfizer, Moderna gevaccineerd? Dan

nodig. We gaan met het vliegtuig, dus hier gebruik je je Eid

kan u Kroatië binnenkomen van dag

(elektronische identiteitskaart) of een visum voor. Geen

22 tot dag 42 na de eerste dosis.

geldig paspoort, geen toegang tot Kroatië, en ze zijn streng!
Ook je kindje moet een Kids-ID hebben!

Bent u met een eerste dosis
AstraZeneca gevaccineerd? Dan kan
u Kroatië binnenkomen vanaf dag 22
tot dag 84 na de eerste dosis.

Wat kost da?
Dit is een unieke kans, en we vragen dan ook 50 euro
per mama en 10 euro per kind.

ofwel een certificaat waarin wordt
bevestigd dat je van een COVID-19infectie bent hersteld nadat u eerder
een positief PCR- of
antigeentestresultaat hebt gehad. Dit

Vlucht, slaapplaats, eten en activiteiten worden betaald

kan ten vroegste de 11de dag na de

door LEJO!

datum van de positieve test en tot de
180ste dag na de dag van de eerste
positieve test.

ONS VERBLIJF
Over Zagreb

IK WIL ME
INSCHRIJVEN!

Zagreb is de hoofdstad en de grootste stad van Kroatië. De

Om iedereen een eerlijke

stad ligt in het noordwesten van het land, langs de rivier de

kans te geven vragen we bij

Sava. Het klimaat van Zagreb wordt geclassificeerd als een

het inschrijvingsformulier

oceaanklimaat, maar met aanzienlijke continentale

naar jouw motivatie. Denk

invloeden. De gemiddelde dagtemperatuur in April varieert

dus op voorhand al even na

van 7 tot 17 graden.

waarom JIJ met ons op reis
wil gaan!

Money money money!
Kroatie heeft ander geld dan wij, namelijk de Kuna. 1€ is
gelijk aan onageveer 7,5 kuna, en je kunt euro's omwisselen
in wisselkantoren en geldautomaten! Met euro's kun je dus
niet betalen in Kroatie! Betalen met de kaart kan.

Ook de inschrijvingsperiode
is beperkt. Je zal kunnen
inschrijven tussen
maandagavond 10 januari en
vrijdagvoormiddag 14
januari 2022.

En waar slapen we dan?
We verblijven allemaal samen in een hostel in een stadje

Tijdens deze periode zal je

Samobor naast Zagreb. Hou er rekening mee dat er

een inschrijvingslink vinden

weinig privacy is en jullie misschien een kamer moeten

op www.lejo.be

delen. Ook sanitair delen we met ze allen. Je moet dus
wat avontuurlijk ingesteld zijn!

Wij kijken er al naar uit, jij ook?
Buitenlandse groetjes,
Jolien - Lien - Marieke - Sylvie

