
JUNGLE EXPEDITIE 
INDONESIË

SOS FAMILY CHALLENGE



De SOS Family Challenge in Indonesië is een 10-daagse uitdagende sponsorreis waar een 6-daagse 
trekking je door het mysterieuze dichtbegroeide Noord-Sumatra, Indonesië voert. Je komt oog in oog 
te staan met orang-oetangs, overnacht in een tent in het regenwoud en bezoekt een kinderdorp van 
SOS Kinderdorpen. Daar kun je met eigen ogen zien hoe jouw bijdrage voor kinderen die er alleen 
voor staan of die geen veilige basis hebben, het verschil maakt. Het wordt een uitdagende reis én 
een onvergetelijke ervaring met een familielid of iemand die voor jou als familie voelt!

DE SOS FAMILY CHALLENGE 
JUNGLE EXPEDITIE INDONESIË



Met de SOS Family Challenge zorg je ervoor dat Indonesische kinderen die 
er alleen voor staan, kunnen opgroeien in een liefdevolle familie.  

Indonesië – Sumatra - Medan - Gunung Leuser National Park

13 juli - 22 juli 2018

Voor avontuurlijk ingestelde mensen die toe zijn aan een uitdaging samen 
met een familielid (of iemand die als familie voelt) en die tegelijkertijd de 
wereld een betere plek wil laten zijn voor kwetsbare kinderen. 

Tentenkampen en basic lodges

800 euro excl. vlucht - *kostenindicatie vlucht 750 euro 

3000 euro per persoon

Maaltijden en snacks tijdens de trektocht Accommodaties/tenten 
Transfers  
Lokale gidsen en SOS Kinderdorpen begeleiding 
Toegang tot het Gunung Leuser National Park 
Gezamenlijke trainingen en Voorbereidingsbijeenkomsten   

Visum (verplicht)
Vaccinaties (verplicht)
Reisverzekering (verplicht)
Consumpties niet opgenomen in het reisschema
Fooien 

Slapen

Reiskosten

Sponsorgeld

Inclusief 

Exclusief

Voor wie

Wanneer

Waarvoor

Waar

IN HET KORT



Deze avontuurlijke trekking voert je dwars door de wildernis van Sumatra’s Bukit Lawang en het Gunung 
Leuser National Park. Per dag hike je ongeveer 6 uur. De ene dag zal intensiever zijn dan de andere, mede 
door de hoge luchtvochtigheid. Het is een uitdagende tocht waarbij je gladde rotsen passeert, rivieren 
oversteekt en steile paden trotseert. Naast hiken, raften we de laatste dag over de Wampu rivier waar we 
machtige watervallen tegenkomen. Tijdens de trekking maak je kennis met de wondere wereld van orang 
oetangs. Heel speciaal, want juist in dit gebied leeft deze apensoort nog in het wild. Je bereidt je eten op 
een zelfgestookt vuurtje en ‘s nachts droom je weg onder een dak van groene bladeren. Een technische 
achtergrond is niet vereist, een goede voorbereiding wel. Natuurlijk helpen we met een goede voorbereiding 
voor deze expeditie!  

DAAG JEZELF UIT! 



DAGPROGRAMMA

Dag 1  Vertrek uit Nederland 

Dag 2  Aankomst in Medan en bezoeken van het 

           SOS kinderdorp in Medan 

Dag 3  Aankomst Bukit Lawang en rustige trekking van 

           1,5 uur 

Dag 4  Pittige trekking van 6 uur naar Adi Black.  

            Hier overnachten we in tentjes 

Dag 5  Trekking van 6 uur naar Batu Gajah. Vandaag 

            gaan we zelf onze vis vangen 

Dag 6  Trekking van 6 uur naar Jamur Batu Atas 

Dag 7  Zeer pittige trekking van 6 uur naar Batu Rangring 

Dag 8  1 uur trekking en 2 uur raften over de Wampu rivier             

            terug naar Bukit Lawang 

Dag 9  Verlaat de jungle voor een stadstour in Medan.  

            Avondvlucht naar Nederland 

Dag 10 Aankomst Schiphol 



ORANG 
OETANGS 

EN DIEREN 
IN HET WILD 

Gunung Leuser National Park is 
een van de weinige plaatsen in de 

wereld waar de 
Sumatraanse orang-oetangs nog in 

het wild leven. Zij delen deze 
bossen met een heleboel andere 

wilde dieren, zoals gibbons, 
neushoornvogels, olifanten en 
Thomas bladapen, makaken, 
sunbears en de ongrijpbare 

Sumatraanse tijger. Het is een 
Werelderfgoed ecosysteem met 

duizenden unieke dier- en 
plantensoorten. Tijdens de tocht 

leer je te overleven in het 
regenwoud en leer je verschillende 
dier- en plantensoorten uit het wild 
kennen. De bossen van Sumatra 

zijn voor vele bedreigde diersoorten 
een toevluchtsoord.   



SOS KINDERDORPEN IN INDONESIË  

SOS Kinderdorpen is sinds 1970 actief in Indonesië, inmiddels zijn er acht kinderdorpen. Het land kan de 
hulp goed gebruiken. Door aardbevingen, tsunami’s en de jarenlange burgeroorlog in Atjeh is de armoede, 
vooral op het platteland, extreem hoog. Veel mensen leven onder de armoedegrens. De armoede drijft 
nog dagelijks plattelandsfamilies naar steden om daar hun geluk te beproeven. Daar aangekomen, 
belanden veel families in sloppenwijken. De slechte leefomstandigheden daar treft met name de kinderen. 
Zij kunnen niet naar school en kinderarbeid en uitbuiting zijn aan de orde van de dag. Tot wanhoop 
gedreven, laten families hun eigen kinderen daarom vaak in de steek. SOS Kinderdorpen heeft om deze 
reden familieversterkende programma’s opgezet om te zorgen dat een kind allereerst bij zijn eigen familie 
kan blijven. Lukt dat niet dan worden ze opgevangen in een van de SOS kinderdorpen. 



ERVAAR HET WERK VAN 
SOS KINDERDORPEN  

Naast de fysieke uitdaging hebben we nóg een uitdaging verbonden aan de deelname aan deze Family 
Challenge. We vragen je om 3000 euro per persoon aan donaties te werven. Met deze bijdrage zorgt 
SOS Kinderdorpen ervoor dat kinderen in Indonesië in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Het 
bijzondere is dat jij tijdens de reis kennismaakt met kinderen en families die al geholpen zijn door SOS 
Kinderdorpen. We gaan op bezoek in een kinderdorp. Zo zie je met eigen ogen hoe jouw bijdrage 
kinderlevens voorgoed verandert. 



SOS kinderdorpen zorgt er in Indonesië al 70 jaar voor dat kwetsbare kinderen liefdevol worden 
opgevangen. Liefst binnen de eigen familie, maar als dit niet kan binnen een SOS kinderdorp. Jihan (9) 
leefde samen met zijn moeder en zusjes jarenlang op straat voordat hij in een SOS kinderdorp 
terechtkwam. Door een tsunami raakte zijn familie dakloos. Hij werd zwaar ondervoed gevonden vol 
huiduitslag. Zijn moeder was niet in staat voor hem te zorgen. Zijn leven veranderde compleet toen hij 
werd opgevangen in een SOS kinderdorp. 

HET VERHAAL VAN JIHAN

“Samen met mijn zusjes 
woon ik nu in het SOS 
kinderdorp met onze 
SOS moeder. Iedere 

zaterdagmiddag koken 
we met zijn allen, dat 
vind ik zo gezellig. We 

bakken ook vaak 
koekjes en omdat ik de 
oudste ben, mag ik die

dan verkopen in de kerk.
School vind ik het 

leukste dat er is. Ik ben 
ook klassenhoofd. Sinds 
de twee jaar dat ik hier 
woon, ben ik soms best 

trots op mezelf.”



VEELGESTELDE VRAGEN
De kosten voor de reis bedragen € 800 exclusief vlucht (kostenindicatie vlucht 
 € 750. Daarnaast dien je minimaal € 3.000 per persoon aan donaties te 
werven.

Absoluut! Indonesië is een bijzonder land waar nog veel meer te beleven valt. 
Als je besluit op een andere datum heen en/of terug te reizen, dan kan dat. 
Wel horen we graag wanneer je vliegt en dan regelen we dat we elkaar 
tegelijk ontmoeten in Medan, Indonesië.

De minimumleeftijd is 18 jaar. Ben jij jonger dan 18 jaar, maar wil je samen 
gaan met iemand die ouder is dan 18 jaar, neem dan contact met ons op.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Je dient een passende reisverzekering af te 
sluiten voor deze reis. Dit is verplicht. Daarnaast adviseren we je om een 
annuleringsverzekering te nemen. 

Er zijn tal van leuke en effectieve acties te bedenken om fondsen te werven. 
Wij helpen je met tips en tricks voor het werven van donaties. Ook ontvang je 
van ons een uitgebreid promotiepakket. 

Deze SOS Family Challenge is een fysieke uitdaging. Je moet dus 
beschikken over een goede basisconditie. Twijfel je over je fitheidsniveau? 
Aarzel niet en neem contact, met ons op en/of met je huisarts en/of trainer. 

Jazeker! Na aanmelding word je uitgenodigd voor onze besloten Family 
Challenge Facebookgroep. Hier kom je in contact met de andere deelnemers 
en kun je ervaringen delen of leuke nieuwtjes plaatsen. Daarnaast organiseren 
wij een officiële kick-off én zullen we een aantal keer gezamenlijk trainen in 
Nederland. 

Wat zijn de kosten?

Ik wil langer blijven, kan 
dat?

Wat is de 
minimumleeftijd?

Kan ik een reis- of 
annulerings-  
verzekering bij jullie 
afsluiten?

Hoe haal ik mijn 
sponsorbedrag op?

Hoe fit moet ik zijn?

Is het mogelijk om de 
andere deelnemers te 
ontmoeten voordat we op 
reis gaan?



Inschrijven: www.soskinderdorpen.nl/sosfamilychallenge 

e-mail: sosfamilychallenge@soskinderdorpen.nl 

Telefoon: 020-3032500

SOS Kinderdorpen, Maassluistraat 2, 1062 GD Amsterdam 
IBAN: NL90INGB0000002280 


