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Deze overeenkomst is geen contract in de strikte zin van het woord. Het 

gaat om het formaliseren van een akkoord tussen de vrijwilliger, 

deelnemer aan het humanitair kamp van Adra Belgium dat plaats heeft in 

Kirgistan in juli 2018, en ADRA BELGIUM, vereniging zonder 

winstoogmerk. De vrijwilliger, ondertekenaar van dit document, moet 

zich moreel engageren het te respecteren.  

Ik ondergetekende, __________________________________, geboren te ___________________________ op 

_____________________________ en wonende in ____________________________________________ 

te_________________________________________ engageer me om: 

 

1. Aan te sluiten bij, deel te nemen aan en de acties van ADRA Belgium te promoten.  

2. De richtlijnen, gegeven door de verantwoordelijken van ADRA Belgium of ADRA 

Kirgistan, op te volgen. 

3. me op een respectvolle en ethische manier te gedragen tegenover mijn 

werkmakkers en reisgenoten, alsook tegenover de begunstigden van het project. 

In dit opzicht zal ADRA Belgium geen enkel gewelddadig, abusief, vernederend of 

racistisch gedrag dulden. Dit type gedrag kan rondweg een uitsluiting uit het 

project tot gevolg hebben. 

4. De naam, het logo of de werkmiddelen van ADRA uitsluitend te gebruiken met 

toestemming van de verantwoordelijke van ADRA Belgium.  

5. Het beroepsgeheim en het privéleven van de mensen, die ik in het kader van mijn 

actie zal tegenkomen, te respecteren. 

6. De taken die me toegewezen zullen worden, op een professionele en gemotiveerde 

manier te volbrengen. 

7. Geen verboden (onwettige) substanties te gebruiken. 

8. De wetten, zeden en gewoonten van het land waarin ik me bevind te respecteren. 

9. De verantwoordelijken van ADRA Belgium te informeren over elk element, dat 

mijn capaciteit om bepaalde taken te vervullen, kan beïnvloeden, met inbegrip van 

eventuele gezondheidsproblemen. 
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10. Deel te nemen aan de vergaderingen die het vertrek voorafgaan, evenals aan het 

inzamelen van fondsen voor het project zelf. 

11. Mijn ervaring te delen na mijn terugkeer. 

 

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor de periode van het humanitaire kamp (de 

voorbereiding inbegrepen), dit wil zeggen van 17 september 2017 tot 03 augustus 2018.  

 

Ik verklaar de informatie in dit document te hebben gelezen en begrepen. Beide partijen 

verklaren een exemplaar hiervan te hebben ontvangen. 

 

Opgemaakt in twee exemplaren op ____________________________ te ___________________________. 

 

Handtekeningen voorafgegaan van de vermelding « gelezen en goedgekeurd »: 

 

 

 

 

Jonathan Lo Buglio      De vrijwilliger/ster 

Directeur van ADRA Belgium 

 

 

 

 

 

 

Document terug te sturen vóór 17 september 2017 per mail naar info@adra.be of via Bpost naar 
ADRA Belgium, Ernest Allardstraat 11 te 1000 Brussel. Een kopie met de handtekening van de 
Directeur zal u daarna zo snel mogelijk worden toegestuurd. 
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