Introductie
Wanneer je met Millennium Travels op reis gaat, ben je te gast bij onze lokale projectpartner.
Onthoud dat zij andere regels, manieren en visies hebben dan jij en respecteer deze, dan gaat de rest
vanzelf. De volgende regels hebben wij samen met onze partners vastgelegd, jij moet je er, net als wij
trouwens, aan houden tijdens onze reizen.
Respect voor je omgeving
‘Respect hebben voor’ is een beetje het sleutelwoord. Respect voor mensen, natuur, cultuur. Respect
voor de gebruiken van anderen, net zoals wij verwachten dat anderen respect voor jou hebben.
De reisleiding en projectleider
Ook al zijn ze stom, enorm koppig en weet je zeker dat jij gelijk hebt; toch leg je je uiteindelijk altijd
neer bij de beslissingen van de projectleider en de reisleiders. Zij hebben soms net een ander
perspectief en iets meer overzicht dan jij. Probeer met elkaar in gesprek te blijven en te vragen naar
de beweegredenen als je het er echt niet mee eens bent.
Veiligheid
Diverse projecten bevinden zich in gebieden waar je op je veiligheid moet letten. De reisleiding
bespreekt voor, tijdens en na de reis, met de lokale projectleider de veiligheidsregels. Hier moet je je
aan houden. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van de groep en het project.
Roken, Alcohol, Drugs, Kleding
Drugs zijn verboden. Alcohol en roken mogen alleen als we met de groep alleen zijn, en nooit als je
op het lokale project / met lokale jongeren bent. Je kleding pas je aan, aan de omstandigheden en
voorschriften van het lokale project. Als algemene regel geldt: geen blote schouders, navels en
knieën.
Ga vooral terug naar het project
Een projectleider besteedt veel tijd en zorg aan de teams en de vrijwilligers. Dat doen ze om jou te
ontmoeten én om jou hun land te laten kennen. Ga vooral terug, maak vrienden en ontdek het land.
Als je tips en/of advies wilt, mail ons dan even, wie weet kunnen we je helpen. Wij zouden het leuk
vinden als je ook je eigen reis bij ons op de site blogt, zodat andere (ex-)deelnemers ook op de
hoogte kunnen blijven. En een kaartje ontvangen vanaf één van de projecten vinden we altijd leuk!
Giften uitsluitend via je projectleiding
Tijdens de reizen is het niet toegestaan om geld te geven aan de lokale projectleiders of bevolking.
Omdat familie en vrienden van deelnemers wel geregeld giften willen geven aan het mooie werk van
onze partners, hebben wij samen met hen een oplossing bedacht. Op ons platform kun je via Get It
Done (korte kleine doelen) en PIF World (lange termijn doelen die vaak meer kosten) geld storten en
helpen bij de spaardoelen van onze partners. Zo ontstaan geen lastige of ongemakkelijke situaties en
weten de lokale partners waar ze aan toe zijn.
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