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DIT MAGAZINE VERTELT HET VERHAAL
VAN DE TWAALFDE YPI-LICHTING OP
BALI

Is misschien wel de mooiste bijnaam die het
paradijselijke Bali heeft! Het kleine eilandje in de
enorme Indonesische archipel is uitgegroeid tot
een van de meest populaire vakantiebestemmingen
wereldwijd.
De goden bepalen niet alleen het geluk van de
mensen maar ook wanneer en hoeveel regen er valt
of wanneer een vulkaan uitbarst. De bevolking heeft
daar enkel invloed op door goed te zijn voor de
medemens en de goden te aanbidden waar nodig.
De vriendelijkheid van de lokale bevolking en de
vele tempels die overal op het eiland te vinden zijn
dragen enorm bij aan de populariteit van het eiland.
De grote steden in Europa hebben inmiddels
allemaal een goede vlucht naar de luchthaven van
Bali en vanuit alle Aziatische steden gaat wel een
budgetkist van Air Asia richting Denpasar om alle
Aziatische toeristen en backpackers af te zetten.
De populariteit van het eiland is ook bij studenten
niet onopgemerkt gebleven en de laatste jaren zijn
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de aanvragen voor stages enorm gestegen. Vanuit
ons stagebemiddelingsbureau YPI Asia proberen
wij zoveel mogelijk studenten te helpen aan een
fijne en leerzame stageplek.
Dat niet alle studenten voor een inhoudelijk
goede stage naar Bali komen maar ook voor het
uitgaansleven, de ultieme vrijheid en de grote
schare aan Infinity pools of Beach clubs is geen
verrassing meer. Wij proberen hierin een goede
balans te vinden, de stages moeten aantrekkelijk en
inhoudelijk goed zijn en het liefst bij aansprekende
Beach Clubs of luxe resorts uiteraard.
De kracht van de inmiddels bekende YPI Familie
is dat wij lokaal aanwezig zijn en leuke activiteiten
en trips aanbieden aan de studenten. Zo maken
de studenten vrienden voor het leven en vinden er
nog jaarlijks vele reünies plaats in Nederland en
zelfs andere landen.
Dit magazine vertelt het verhaal van de twaalfde
YPI-lichting op Bali! Dat studenten moeten wennen
aan hurk toiletten en de pittige sambal zal niet

INTROmagazine
TWAALFDE YPI-LICHTING OP BALI

Gods
direct een verrassing zijn, maar de gedronken liters
bier en de ontstaande relaties misschien wel.
Wij willen alle YPI studenten bedanken voor dit
geslaagde semester. Uiteraard kunnen wij niet het
verhaal van alle studenten vertellen in dit magazine
van 60 pagina’s, maar wij hopen dat dit een goed
beeld schetst van een semester op Bali.
Namens het YPI team wens ik iedereen veel lees
plezier en wellicht is dit eerste magazine de start van
een unieke reeks YPI Semester Magazines!
Terima Kasih,
Jasper Kuizenga

“De mooie
stranden,
rijstvelden en
vulkanen heb je
ook op de andere
eilanden, maar
Bali trekt meer
dan 90% van
de toeristen die
Indonesië
bezoeken aan”
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Where
it
all started

Je kwaliteiten ontwikkelen
en tegelijkertijd Indonesië
ontdekken, klinkt als muziek in
de oren!

IN AUGUSTUS 2013 REIZEN 10 STUDENTEN VANUIT NEDERLAND VIA DE SERVICE VAN YPI ASIA
NAAR HET EILAND BALI VOOR EEN STAGE VAN 20 WEKEN.
Op dat moment de eerste lichting die via YPI Asia
naar Indonesië vertrekt. In 2020 is de verwachting
dat er ongeveer 150 studenten via hetzelfde
bureau naar Indonesië afreizen. De persoonlijke
begeleiding op locatie en de mogelijkheid om
nieuwe studenten te leren kennen tijdens de
maandelijkse tripjes en borrels is wellicht de
belangrijkste factor geweest in deze opmars.
Voor de studenten:
De stageplek is uiteraard de kern van de service
maar door alle randzaken ook voor de studenten
te regelen ontneemt YPI Asia de zorgen bij de
student. Accommodatie, vervoer, airport pickup, simkaart, visum advies en 24/7 service zit
standaard bij het pakket inbegrepen.
Voor het bedrijf:
Het bedrijf kan profiteren van de kennis van goed
opgeleide studenten die een andere blik hebben
op de bedrijfsvoering dan de lokale werknemers.
Alle studenten zitten in hun tweede of derde jaar
van hun bachelor opleiding en zouden in staat
moeten zijn om bedrijfsprocessen te verbeteren
of advies te kunnen geven. Daarnaast is er

helemaal geen vereiste betaling. Het bedrijf
kan profiteren van de capaciteit van de
student zonder enige compensatie of salaris
te garanderen.
Locaties:
Bali is momenteel de belangrijkste en meest
populaire locatie onder de studenten, echter
zijn Jakarta, Yogyakarta, Sumatra en Taipei
onlangs aan de lijst toegevoegd en het is
de bedoeling de genoemde locaties de
komende jaren flink te laten groeien.
Bedrijfsregistratie:
YPI Asia of Young Professionals Internships
Asia staat sinds 2012 in Nederland bij de
Kamer van Koophandel geregistreerd en
heeft inmiddels ook een vestiging in de
Balinese hoofdstad Denpasar.
www.ypi-asia.com
info@ypi-asia.com
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Wat neem je mee naar het
zonnige Bali?
Natuurlijk hoort bij deze trip ook een paklijst.
Wat neem je nou mee naar Bali? Wat heb je
nodig en waar moet je op voorbereid zijn?
Gelukkig helpen wij je daar ook een handje
mee!
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Financieel

YPIpackinglist

*Creditcard
*Bankpas op wereldwijde
dekking
*Digi reader / Randomreader
*Reisverzekering
*Telefoonabonnement
opzeggen / omzetten
*Machtiging (eventueel voor
verlies bankpas)

Opleiding

*OV-kaart opzeggen
*OV- vergoeding
*Uitwonende beurs

Documenten

*Vliegtickets uitprinten
*Kopie paspoort
*Internationaal rijbewijs
*Kopie reisverzekering
*Zorgverzekering voor buiten
Europa
*Zorgpas
*Inentingen boekje
*Visum

IK GA OP STAGE EN NEEM MEE?

Kleding

*Lange zomer broek
*Korte broek
*Trui / Vest
*Jurkjes / Rokjes
*T-shirts
*Hemdjes
*Pyjama
*Ondergoed
*Sokken
*Bikini’s / zwembroek
*Zonnebril
*Hoed / Pet
*(Strand)Handdoek

Toilettas

*Douchegel
*Shampoo
*Deodorant
*Wattenstaafjes
*Gezichtdoekjes
*Scheerspullen
*Tandenborstel
*Tandpasta
*Zonnebrand

Elektronica

*Alle opladers van telefoons,

camera’s, tablets en
andere elektronica
*Digitale camera
*Telefoon
*E-reader
*Laptop
*USB stick

Medicijnentasje
*Paracetamol
*Medicatie
*O.R.S
*Pleisters
*Deet
*Aftersun
*Neusspray
*Tampons (dames)
*Oordoppen
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Activiti
&
trips
STAGE OP BALI

ies

Activities
& Trips
YPI zorgt voor een onvergetelijke stage en
dat komt onder andere door de activiteiten
en tripjes die georganiseerd worden voor
de studenten. Je moet namelijk wel lekker
cultuursnuiven als je er toch bent! Alle
studenten kunnen zich per activiteit of trip
aanmelden en zodra de groep groot genoeg
is gaan we op pad. Alle activiteiten en tripjes
zijn een ervaring op zich en met je nieuwe
YPI-vrienden extra leuk natuurlijk! Benieuwd
naar de ervaringen van onze studenten? Lees
dan snel verder!
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Mount Batur
De Gunung Batur is een actieve vulkaan op Bali
en erg populair onder toeristen. De studenten
hebben deze vulkaan beklommen en een van
de studenten, Alinde Bensdorp, vertelt over haar
ervaring:

op en het zwarte canvas van duisternis werd
vervangen door verschillende kleuren, die de
lucht deed lijken op een olieverfschilderij. Arm
in arm keken wij toe en voelde weer de zon op
onze huid en hoe deze steeds sterker werd.

Om 8 uur 's avonds naar bed en om 1 uur
's nachts de wekker; Zo begon mijn dag op 21
september. Nog slaapdronken en ingepakt in onze
dikste truien, stapten we met een groep van 25
man in een busje, die ons binnen een paar uurtjes
naar de voet van de Mount Batur zou brengen.
Eenmaal aangekomen werden de zaklampen
uitgedeeld en begon de tocht.

Het was zwaar, lang en ik heb nagedacht om
te stoppen, maar desondanks ben ik zo blij
dat ik mee ben gegaan. Eens en nooit weer,
maar ik had dit niet willen missen. Mount Batur
bedankt voor deze geweldige ervaring!

Het was pikdonker en de tocht begon rustig met
een bergpadje dat een beetje omhoog liep. Het
was koud en er was ons vertelt dat wij ons warm
aan moesten kleden. Het nostalgische gevoel van
de avondvierdaagse schoot mij te binnen; kletsend
lopen met vrienden, liedjes zingen en een rugzak
met water en snacks op mijn rug. We liepen stug
door, niet wetende wat ons nog te wachten stond.
Na een half uur werd de wandeling steiler en
steiler en daarmee dus zwaarder en zwaarder.
De truien gingen uit en het gezellige geklets werd
vervangen door gehijg, gepuf en hier en daar een:
“hoe lang moeten we nog?”. Als 3e jaars student,
heb ik de conditie van een zak aardappelen en
voelde mijn voeten met iedere stap zwaarder
worden. Onderweg waren er 3 rustpunten die
‘checkpoints’ werden genoemd. Dit waren korte
rust moment om even op adem te komen en te
voelen hoe erg mijn benen aan het trillen waren.
Maar hij kwam steeds dichterbij: De top van Mount
Batur.
Ondanks mijn zware voeten en benen, gingen de
laatste meters snel. Eenmaal bovenaan voelde ik
mijn vermoeidheid verdwijnen en een gigantische
ontlading van vreugde. Om 6 uur kwam de zon
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Voetbal
Ook organiseert YPI voetbal in Bali, of
beter gezegd futsal. Obbe Haccou, een
van de studenten die in dit team zit vertelt
erover:
Toen ik aan Bali dacht kwamen dingen bij
me op als surfen, chillen, tripjes maken,
zon, zee en strand. Ik moet zeggen, dat
komt aardig overeen met hetgeen wat ik
hier meemaak. Na een weekje Bali kwam
mijn huisgenootje naar me toe en zei:
“Obbe, ik heb ons opgegeven voor het
voetballen.” Diezelfde dag stapten we op
ons scootertje om naar de voetbalhal te
rijden.
Nu trainen we elke dinsdag met een team
van ongeveer tien mensen. Na twee jaar
geen bal te hebben aangeraakt was het
enorm leuk om weer te doen. De trainingen
zijn wedstrijdjes van twee uur. Je speelt 5
15 - YPI SEMESTER MAGAZINE

tegen 5 en er wordt onbeperkt gewisseld,
wat ook wel moet gezien de temperatuur
en het tempo. Na een paar minuten
intensief voetballen ben je door en door
bezweet. Het voetbal is niet het spelletje
wat je in Nederland kent. Door de cultuur
gaat het veel respectvoller, er wordt niet
gescholden en juichen na een goal is een
teken van disrespect.
De trainingen zijn niet voor niks. Eens in
de twee maanden worden er toernooien
georganiseerd waar wij aan meedoen.
Het toernooi is net zo opgebouwd als
de Champions League alleen dan in vier
dagen. Je speelt tegen de locals die er
alles aan doen om van ‘de Nederlanders’
te winnen. Er is veel publiek, hele wijken
lopen uit om zijn of haar voetbalteam aan
te moedigen. Het is een enorme ervaring,
niet alleen voor de spelers maar ook voor
het publiek. Mijn passie voor voetbal is
hier weer enorm opgebloeid.

Komodo Island

Komodo eiland is de thuisbasis van de
beruchte Komodo varaan en tevens de
enige plek ter wereld waar je dit oerbeest
in het wild tegenkomt. Naast de lokale
bewoners en Komodo’s vind je hier ieder
semester studenten van YPI terug. Het
eiland ligt ten oosten van Bali en is het
hoogtepunt van het semester qua trips &
activiteiten.

Mede door de inspanningen van de
Indonesische overheid om de rest van
Indonesië op de kaart te zetten, heeft het
gebied rondom Komodo en Flores aardig
aan populariteit gewonnen en zie je de
verwestering toeslaan in Labuan Bajo,
de toegangspoort tot Komodo National
Park. Links zie je de aanbouw van een
nieuwe Starbucks, aan de overkant zie je
bouwvakkers in de weer met materialen
die uiteindelijk tot een gloednieuw hotel
met “infinity pool” moeten leiden. Alles
voor de gram natuurlijk! Wat gelukkig
nog veel mooier is dan de kunstmatige
aangelegde Instagram spots, is de
natuurlijke schoonheid van het West-Nusa
Tenggara gebied!

Vanaf het moment dat je de haven verlaat
en je gesetteld bent op de lawaaierige
motorboot van gids Aliyas, kun je je vergapen
aan de uitgestrekte wateren, gevuld met
kleine bewoonde- en onbewoonde eilanden.
Naarmate de boot zich steeds verder
verwijderd van Labuan Bajo neemt het
bereik van je telefoon af en kun je je volledig
overgeven aan de lokale manier van leven.
Samen met je medestudenten duik je van
de ene verbazing in de andere als je te
water gaat en snorkelt tussen koraalriffen,
je omringd bent door de mooiste vissen en
oog-in-oog komt met metersgrote manta
roggen.
Een uniek onderdeel van de trip is dat je
verblijft op Komodo eiland zelf. In het enige
dorp op dit eiland lijk je 50 jaar terug in de
tijd te gaan. De huizen zijn door de bewoners
zelfgebouwd en bestaan grotendeels uit
hout en golfplaten. De geiten lopen er
los door de straten en er is geen enkele
vorm van westerse luxe te bekennen, en
toch zijn de glimlachen, vriendelijkheid
en gastvrijheid van de lokale bewoners
ongeëvenaard en kom je die in de westerse
wereld niet zo tegen. Dit maakt de trip dan
ook zo bijzonder, je vaart en zwemt letterlijk
in landschappen die meer op een schilderij
dan realiteit lijken, terwijl je bergen beklimt,
roze stranden ontdekt en met geluk zelfs
dolfijnen tegenkomt. De combinatie van de
pracht van de natuur met de lokale ervaring
op het Komodo eiland en de diversiteit aan
wild leven maakt dit tot het hoogtepunt van
jouw semester!

YPI SEMESTER MAGAZINE - 16

Capture
the
moments

Service YPI as
Top internship

We care about you

Wij bieden de beste stage voor jou!
Vertel ons je achtergrond en interesses
en we zorgen voor een geschikte en
passende stage op een van onze
locaties.

Wij bieden 24/7 service op de locaties
en staan altijd voor je klaar wanneer
het nodig is.

Accomodation
Wij zorgen ervoor dat je een goede
accommodatie krijgt tijdens je
verblijf! We hebben namelijk diverse
studentenaccommodaties aan te
bieden.
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Visa Service
Wij helpen je met alle visumproblemen!
We leveren de documenten en alle
juiste informatie om het visum op tijd
aan te vragen en te verlengen.

Experience with over 750 students!

FOTOGRAFIE: MARK VERMEULE

Service YPI asia

sia
Motorbike

Welcome Package

Wij zorgen dat er een goede scooter
klaarstaat! Je kunt dus direct het eiland
gaan verkennen.

Jazeker! Je ontvangt een welkomstpakket
op de luchthaven. Je krijgt veel informatie,
een starterspakket en een Indonesische
simkaart!

Airport Pick-up

Trips & Activities

Geen zorgen op de luchthaven! Wij zijn
er om je op te halen en je rechtstreeks
naar de accommodatie te brengen.

Elke maand organiseren wij minimaal 2
activiteiten of uitstapjes! Dit kan een
kleine bijeenkomst zijn of een grote reis
naar een ander eiland.
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STAGE OP BALI

Claudio

Getting to know
the students
Om een beeld te schetsen over het leven van
een student van YPI, hebben we een aantal
studenten geïnterviewd. Bij wat voor bedrijf
lopen ze stage? Hoe ziet een dag eruit?
Wat voor opleiding volgen ze of hebben ze
gedaan? Zo zijn er nog veel meer vragen die
naar voren komen. Wil jij nou weten hoe deze
studenten het Bali leven vinden en hoe zij het
ervaren? Lees dan deze leuke verhalen door!
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Torres Quispe
International Business

Hi Claudio, Vertel eens iets over jezelf!
Hey, ik ben Claudio Torres Quispe, ik kom uit
Groningen en ik ben 26 jaar oud. Ik hou heel erg
van voetbal, wij voetballen dan ook elke week
hier met een groepje studenten tegen de locals.
In Groningen heb ik mijn eigen vriendenteam.
Daarnaast hou ik ook van gamen en natuurlijk
feesten. Verder sta ik open voor nieuwe ervaringen
hier op Bali, zoals bijvoorbeeld surfen.

En welke opleiding doe je?
Ik studeer International Business aan de
Hanzehogeschool in Groningen en zit inmiddels in
mijn derde studiejaar.

Wat voor stage loop je?
Ik loop stage op de marketing en sales afdeling bij
Uma Sapna.

Wat voor bedrijf is Uma Sapna?
Uma Sapna is een 5 sterren resort in Seminyak. Wij
verhuren hier 24 verschillende villa’s. Daarnaast
hebben we ook een spa, een sportschool en een
restaurant in ons resort.

Hoe ziet een werkdag/werkweek er voor jou
uit?
Ik begin de dag meestal met een fruitontbijt en een
kopje thee als ik aankom. Tijdens het ontbijt maak
ik altijd een praatje met mijn collega’s voordat ik
met de werkdag begin. Zodra ik mijn laptop open
kijk ik wat voor mailtjes en reserveringen erbinnen
zijn gekomen. Vervolgens zet ik alle nieuwe
reserveringen in ons systeem en beantwoord ik
de e-mails en de vragen die binnen zijn gekomen
via tripadvisor. Ook ben ik bezig met een enquête
die ik gedurende mijn stageperiode afneem bij de
gasten. Het doel hiervan is om verbeteringspunten
voor te stellen aan mijn stagebedrijf.
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Getting to know
the students
En hoe ben je hierop gekomen?
Toen ik een stage moest kiezen hoorde ik via een
vriend van mij over YPI. Hij was heel erg tevreden
en enthousiast over YPI en over Bali. Ik heb toen
contact opgenomen met YPI en na een paar
gesprekken via skype boden zij mij deze stage
aan bij Uma Sapna waar ik erg tevreden mee ben.

Waarom heb je gekozen om op Bali stage te
lopen?
Ik ben naar Bali gekomen omdat ik nog nooit in
Azië was geweest. Toen ik een stage kon kiezen
in het buitenland pakte ik mijn kans om naar Bali
te gaan. Ik heb gekozen om dit via YPI te regelen
omdat ik het erg fijn vond dat er veel voor je
geregeld werd. Je stageplek, accommodatie met
andere Nederlandse studenten, je transport van
het vliegveld naar je kamer, je krijgt een welkomst
pakket en als er iets aan de hand is kan je altijd bij
de YPI crew terecht.

Wat doe je allemaal buiten je stage?
Na een stagedag spring ik bij Hotel Kertha altijd
in het zwambad voor een verfrissende duik. Er
zijn altijd wel mensen thuis dus dat is erg gezellig.
We eten dan een hapje samen en gaan spelletjes
spelen of pingpongen. In het weekend probeer ik
zoveel mogelijk van het eiland te zien en gaan we
naar feestjes toe.
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Hoe zijn je collega’s en hoe is de werksfeer?
Mijn collega’s zijn heel aardig en gezellig en ze
praten goed Engels. Ze hebben hier altijd een
stagiaire werken, dus ze weten precies welke
taken ze aan mij moeten geven.

Wat zou je andere studenten mee willen geven
die nog naar Bali komen?
Als je je stage niet 100 % zelf regelt, zou ik
altijd contact opnemen met de stageplek die je
aangeboden krijgt via YPI. Om te voorkomen dat je
ergens terecht komt wat niet bij je past. Daarnaast
ga je heel erg genieten hier want Bali is geweldig.

Fleur Jansen
Communicatie

Hi Fleur, Vertel eens iets over jezelf!
Ik ben Fleur Jansen, 21 jaar oud. Ik kom uit Utrecht
maar woon sinds twee jaar in Groningen en woon
samen met tien andere meiden aan de vismarkt. In
mijn vrije tijd hockey ik twee keer in de week en maak
ik sieraden voor mijn eigen bedrijf: Summeryfleur.

Welke opleiding doe je?
Ik studeer communicatie aan de Hanzehogeschool.

Wat voor stage loop je?
Ik bezoek veel verschillende hotels en Beach clubs
op Bali om daar vervolgens content voor te maken
en te promoten op Instagram.

En wat voor bedrijf is het?
Het bedrijf heet 360 Guide. Ze creëren content
voor hotels en beachclubs. Die content plaatsen
wij vervolgens op het Instagram account van
360 Guide, om deze plekken te promoten. Onze
doelgroep zijn toeristen die naar Bali komen om te
bekijken wat er allemaal te doen en te zien is op dit
eiland.

Hoe ziet een werkdag/werkweek er voor jou uit?
Op maandag plannen we alle Instagram posts, dat
kan via een bepaalde site. Op dinsdag, woensdag
en donderdag gaan we op bezoek bij onze klanten
om daar de content te schieten. Ik moet ook research
doen naar nieuwe plekken die we eventueel zouden
kunnen promoten. Op vrijdag mag ik bezig met mijn
schoolopdrachten en stageverslag.
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Wat doe je allemaal buiten je stage?
Ik ga vaak na stage nog even naar het strand
omdat ons kantoor twee minuten daar vandaan is.
Elke dinsdag ga ik naar yoga bij een yogaschool
in Sanur. In het weekend gaan we vaak met
studenten van YPI naar beachclubs en maken we
gave tripjes naar de mooiste spots op Bali. En oh
ja, ik neem elke week hier een heerlijke Balinese
massage voor maar 5 euro per uur.

Hoe zijn je collega’s/ hoe is de werksfeer?
Mijn collega’s zijn erg leuk. Wat ik erg fijn vind is
dat er hier geen hiërarchie heerst.
Mijn baas zegt altijd dat we allemaal collega’s zijn
van elkaar en iedereen gelijk is op de werkvloer.
Ook heeft iedereen heel veel zeggenschap en
vrijheid binnen het bedrijf. Op kantoor zijn er twee
hele lieve honden en een kat waar je in de pauzes
mee kunt knuffelen.

Wat zou je andere studenten mee willen geven
die nog naar Bali komen?

Hoe ben je hierop gekomen?
Toen het tijd was voor een stage ging ik naar een
stagebemiddelingsbureau, waar zij mij konden
helpen aan een stage die het beste bij mij past.
Nadat ik mijn wensen had uitgelegd kwamen zij al
vrij snel met 360guide. Toen ik hoorde dat dit bedrijf op Bali zat, dacht ik gelijk “nee dit wil ik niet”.
Na een paar nachtjes slapen heb ik toch besloten
om het wel te doen, en ben ik nu ontzettend blij
met deze keuze.

Waarom heb je gekozen om op Bali stage te
lopen?
Zoals ik al zei had ik helemaal niet de behoefte om
in het buitenland stage te lopen. Maar omdat het
stagebemiddelingsbureau met dit aanbod kwam,
en mij de stage zelf heel erg leuk leek heb ik het
uiteindelijk toch gedaan. Nu ik eenmaal op Bali zit
vind ik het heel vet.
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Wees niet bang om in het buitenland stage te
lopen, doe het gewoon! Ik was ook bang maar ben
nu heel erg blij dat ik gegaan ben. In het begin is
het even wennen en heb je ups en downs, maar
zodra je gesetteld bent geniet je volle bak. Het is
een “once in a lifetime experience”.

Getting to know
the students
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Getting to know
the students

Pinar Tas
International Communication
And Media

Hey Pinar, Vertel eens iets over jezelf!
Hoi, ik ben 24 jaar oud en ik kom uit Rotterdam.
Hiervoor heb ik de bachelor international
communication and media aan de Erasmus
universiteit gedaan en nu doe ik de master
corporate communication aan de universiteit
van Amsterdam. ik hou van reizen, met name
Azië tot nu toe. Nieuwe dingen doen en
exploren, met vrienden meeten, lekker eten,
yoga, festivals en feestjes.

Wat voor stage loop je?
Een marketing stage bij Omnia Bali (en Sake
No Hana)

Wat voor bedrijf is Omnia Bali?
Omnia is een dagclub waar doordeweeks
kan worden gelounged, gezwommen en
gegeten. In het weekend worden er feesten
georganiseerd. Ook zit er een Japans
restaurant bij dezelfde venue, Sake No hana.

Hoe ziet een werkdag/werkweek er voor
jou uit?
Op maandag beginnen we altijd met een
weekmeeting met het hele marketingteam
waar de focus van de week voor iedereen
wordt besproken en de prioriteiten van die
week. Verder zorg ik voor de inboxen op
Facebook en Instagram van zowel Sake No
Hana als Omnia die iedere dag bijgehouden
moeten worden. Ik help nu met name mee
met digitale marketing, dus de Facebook
en Instagram advertenties en online content
vinden en plaatsen voor social media. Ik
help ook mee met concepten bedenken
rondom events qua decoratie en maandelijke
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marketing reports. Daarnaast werk ik ook aan
m’n eigen communicatieplan voor Omnia
hoe ik denk dat de real life service en digitale
communicatie beter zou kunnen. Tijdens
evenementen is het vooral rondkijken en
genieten in de weekenden als ik werk!

Hoe ben je hierop gekomen?
Ik ben verliefd op Indonesië en met name Bali
geworden toen ik hier aan het backpacken
was in mijn tussenjaar. Tijdens mijn master
wist ik dat ik nog een stage wilde doen om
meer praktijkervaring op te doen en waarom
dan niet meteen in een mooi land met lekker
weer, lieve mensen en waar zoveel te zien en
te doen is.

Waarom heb je gekozen om op Bali
stage te lopen?
Bali heeft een super mooie oosterse en
gelovige cultuur, maar wel de westerse
faciliteiten voor als je dingen nodig hebt.
Verder heeft het alles: lekker eten, top
uitgaansleven, mooie stranden, prachtige
eilanden erom heen, cultuur, en veel grote
bedrijven waar je super veel kan leren.

Wat doe je allemaal buiten je stage?
Doordeweeks ga ik regelmatig met mijn
huisgenoot naar yoga of de sportschool,
nieuwe eettentjes uitproberen en winkelen
en in de weekenden vooral drankjes doen,
stappen, naar het strand, naar beachclubs,
tempels en watervallen bezoeken, of andere
gebieden opzoeken hier op Bali.

Hoe zijn je collega’s en hoe is de
werksfeer?
De werksfeer is heel informeel. Het team
is vrij jong en heel sociaal. Iedereen is
heel vriendelijk tegen elkaar en we geinen
vooral ook lekker samen. Iedereen is super
behulpzaam en het is echt een team dat
elkaar altijd met alles wil helpen en alles ziet
als een groepstaak dan individueel. Ze willen
altijd met alles helpen en je nieuwe dingen
leren, maar wel met grapjes en sarcasme
tussendoor zodat het niet té serieus is
allemaal.

Wat zou je andere studenten mee willen
geven die nog naar Bali komen?
Pas op want als je komt wil je niet meer weg.
Houd er wel rekening mee dat je niet alleen
naar een land komt met mooie stranden,
maar ook een land met een hele rijke cultuur,
zowel op gelovig gebied als in een andere
mentaliteit en omgaanswijze met anderen.
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Lisen Hut
Social Work

Hee Lisen, vertel eens iets over
jezelf!
Mijn naam is Lisen Hut, ik ben 22
jaar en ik kom uit Groningen. Ik houd
van vechtsporten, yoga en meditatie
en uitgaan.

Welke opleiding doe je?
Ik studeer Social Work aan de
Hanzehogeschool in Groningen.

Wat voor stage loop je?
Ik loop stage bij Bali Life, daar werk
ik met straatkinderen in Denpasar.

Getting to know
the students

Wat voor bedrijf is het?
Bali Life is een foundation wat is
opgezet door één Australische
vrouw. Later hebben locals het van
haar overgenomen. Er zijn in totaal
3 vestigingen op Bali. Één zit in
Uluwatu, dat is ook een children’s
home waar de kinderen slapen.
Een zit in Denpasar waar mensen
echt heel arm zijn. En een hier waar
ik werk. Hier zijn ze minder arm.

“Elke maandagavond bezoeken we in Kuta echte straatkinderen en geven
we ze eten en drinken en beginnen ze met voorlezen”

Hoe ziet een werkdag/werkweek
er voor jou uit?
Ik loop hier vier dagen in de week
stage. Mijn taken zijn les geven
en assisteren bij het lesgeven.
Denk aan vakken zoals Engels
of rekenen. Laatst gaf ik wat
topografie en ik schrok ervan hoe
weinig ze weten van de wereld.
Verder doe ik veel activiteiten
met de kinderen. Binnenkort ga
ik wijken en families bezoeken
van de kinderen die hier overdag
komen. Of juist de kinderen
bezoeken die hier kwamen en hier
niet meer komen en onderzoek

doen waarom niet meer. Elke
maandagavond gaan we in Kuta
echte straat kinderen bezoeken en
geven we ze eten en drinken en
gaan ze voorlezen.

Hoe ben je hierop gekomen?

Ik wilde al heel graag in het
buitenland stage te lopen. Het leek
mij een uitdaging, leuk en leerzaam
om te wonen en werken in het
buitenland. Voordat de zoektocht
naar een stage begon kreeg ik
voorlichting op school over wat je
allemaal kon doen. Toen kwam ik
bij YPI terecht en werd mij deze
stage aangeboden.
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Waarom op Bali?
Eerst wilde ik naar Zweden, omdat mijn familie daar
woont en mijn moeder daar vandaan komt. Helaas
was dat erg lastig, want ze hadden niet echt veel
stageplekken in mijn richting. Toen dacht ik aan
Bali, want dat trok mij altijd al heel erg. Daar was
deze stage en toen dacht ik gelijk, doen!.

Wat doe je buiten je stage?
Naar het strand en ik maak heel veel tripjes. Op
pad met de scooter! Op vrijdag gaan we altijd
een nachtje ergens overnachten en het eiland
ontdekken.

Hoe zijn je collega’s/Hoe is de werksfeer?
Ik heb aardige collega’s. Het zijn allemaal locals.
Soms ook vrijwilligers die komen helpen voor
bijvoorbeeld een maandje. Ze kunnen niet allemaal
Engels dus dat maakt het communiceren wel lastig.
De kinderen zijn wel heel lief.
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Wat zou je andere studenten mee willen
geven die nog naar Bali komen?
Verwacht niet dat je op de zelfde manier werkt
als

in Nederland. Alles in Indonesië is heel

anders en wat rustiger, hati hati!! Toon veel
eigen initiatief en wees creatief in dingen. Het is
wel een hele vette ervaring die ik niet had willen
missen.

Getting to know
the students
“Deze kinderen zijn prachtig en ze verdienen stuk
voor stuk aandacht voor goede hulp!”
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BRIAN VIS

“Elke middag in de lunch eet ik bij een
lokale warung met mijn Indonesische
collega’s”
Brian is 20 jaar oud, opgegroeid in Gouda en studeert International Business en Management
aan de Hogeschool van Rotterdam. Hij tennist vijf dagen in de week en houdt daarnaast van
sporten en sport kijken. Hieronder vertelt Brian meer over zijn stage op Bali.

Wat voor stage loop je?
Het bedrijf waar ik stage loop heet Destination
Asia. Ik loop stage bij de Customer Service
afdeling en op de helft van mijn stage ga ik
naar de Sustainability en MICE afdeling.

Wat voor bedrijf is het?
Destination Asia is een bedrijf dat zich
specialiseert in het ondersteunen van
reisagenten. Dus een reisagent komt naar
ons toe en laat eigenlijk alle taken aan ons
uitbesteden (vluchtschema’s, transfers,
tours, gidsen, chauffeurs, etc...). Hier zijn
verschillende afdelingen mee bezig om
het zo gunstig mogelijk te maken voor de
klanten die daadwerkelijk op vakantie zijn.
Verder is er nog een team gespecialiseerd
in Cruises en een MICE (meeting,
incentives, congress, event). Zij organiseren
evenementen/congressen
voor
(grote)
groepen. Zijn toevallig vandaag bezig met
een evenement voor LinkedIn Ltd. van een
groep van 500 man

Hoe ziet een werkdag/werkweek er
voor jou uit?
Een werkdag hier is van van negen tot
zes, van maandag tot vrijdag. Maandag is
vooral e-mails beantwoorden die ik in het
weekend allemaal binnen heb gekregen.
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Daarnaast bel ik klanten op die op vakantie
zijn om te vragen of alles goed gaat en naar
wens is. Dinsdag, woensdag en donderdag
heb ik veel meetings waarbij vaak drie of
vier verschillende afdelingen samen zitten
met hetzelfde reisschema om te kijken of
iedereen nog dezelfde informatie heeft. Dit
doen we om fouten te voorkomen. En elke
middag in de lunch eten we bij een lokale
warung met mijn indonesische collega’s,
waar ik elke dag weer naar uit kijk.

Hoe ben je hierop gekomen?
Ik wist dat ik in de reisindustrie wilde gaan
werken, dus heb ik gegoogled op Travel
Agancy in Azië en toen kwam ik bij dit
bedrijf uit. Ik heb een email gestuurd met
mijn solicitatie en cv. Het bedrijf heeft toen
contact met mij opgenomen. een week later
was ik aangenomen.

Waarom heb je gekozen om op
Bali stage te lopen?
Bali was eigenlijk toevallig. Ik wilde in Zuid
-Oost Azië werken omdat ik dit gebied heel
erg leuk vind. Ik heb zo goed als elk land
in Azië een sollicitatie gestuurd en toevallig
reageerde Bali positief. Ik had ook genoegen
genomen met andere plekken, maar Bali is
wel heel erg vet!

Wat doe je allemaal buiten je stage?
Buiten mijn stage doe ik sinds een aantal
weken aan boksen (doordeweeks). Ik heb
voor het eerst hier bokslessen genomen en
het bevalt super goed! In de weekenden
ben ik vaak op pad met mijn huisgenoten.
Pakken we de scooter en rijden we naar de
andere kant van het eiland vaak. Watervallen
kijken, tempels, markten, andere eilanden,
etc. Mocht het rustig zijn, vind ik een lekker
biertje drinken in Kertha ook heerlijk.

Wat zou je andere studenten mee willen
geven die nog naar Bali komen?
Ik zou andere studenten aanraden om
goed contact te hebben met je toekomstige
stagebedrijf. Heb eens een skypemeeting
met het bedrijf zodat je een beetje een
gevoel bij het bedrijf krijgt. Dit heeft bij mij
heel erg geholpen, omdat ik er gelijk een
goed gevoel bij had en daarom kreeg ik ook
veel opdrachten al de eerste weken.

Hoe zijn je collega’s en hoe is de
werksfeer?
De werksfeer bij Destination Asia is super
goed. Alle collega’s zijn goed met elkaar
en zijn vaak aan het lachen met z’n allen.
Ze zijn ook heel aardig en behulpzaam voor
mij. Waar ze normaal Indonesisch zouden
spreken, houden ze nu rekening met mij en
doen ze het in het Engels. Er is genoeg werk
te doen dus ik hoef me ook nooit te vervelen.
Zo lang je zelf pro-actief bent, is dit echt een
hele leuke plek. Ben je lui, verwacht ik dat
je minder wordt betrokken. Gelukkig ben ik
dit niet.

TRAVEL, NATURE &
MORE
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Fleur van der Meulen

“MIJN NAAM IS FLEUR VAN DER MEULEN EN IK BEN 23 JAAR OUD. IK WERK IN
EEN JEANS WINKEL EN VIND DAT DE LEUKSTE BAAN DIE ER IS. IN NEDERLAND
DRAAG IK OOK ALTIJD JEANS, IK HEB MEER DAN 25 VERSCHILLENDE JEANS IN
MIJN KAST LIGGEN THUIS.”

Wat voor studie doe je?
TMO Fashion Business School
in Doorn.

Wat voor stage loop je?
Ik doe een combinatie van
marketing
en
productie
werkzaamheden bij Gino
Valentino.

Wat voor bedrijf is het?
Gino Valentino is een
kledingfabriek.

Hoe ben je hierop
gekomen?

Hoe ziet een werkdag/
werkweek er voor jou uit?

Ik zit in de afrondende fase van
mijn studie en ik wilde graag zien
hoe het er in de praktijk aan toe
gaat in een kledingfabriek. Je
leert op school veel theorie en
ik wilde de productie kant van
fashion nu met mijn eigen ogen
ervaren. Ik heb toen voor mijzelf

Mijn werkweek is ontzettend
divers! Vaak begin ik op
maandagochtend met het
verzamelen van content voor
de Instagram voor de rest van
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de week. Soms kan het ook zijn
dat er nieuwe ideeën worden
verzonnen voor een fotoshoot
zodat we zelf ook content
creëren. Gedurende de week
verschilt het werk enorm. Het ene
moment komen er klanten langs
voor een meeting, het andere
moment ben ik technical sheets
aan het maken voor productie
of problemen aan het oplossen
waar we tegen aanlopen binnen
het productieproces.

besloten dat als ik de productie écht wil meemaken
daarvoor het beste naar het buitenland kon.

Waarom heb je gekozen om op Bali stage
te lopen?
Indonesië is een land waar ontzettend veel
fashionproductie plaats vindt. De keuze voor Bali
was het eiland zelf. Wie wil er nou niet een half jaar
genieten van de fantastische sfeer en klimaat op
Bali?!

Wat doe je allemaal buiten je stage?
Buiten mijn stage ben ik doordeweeks veel te
vinden in Hotel Kertha, waar ik woon. In het
weekend vind ik het heerlijk om naar het strand te
gaan en te surfen of te chillen. Daarnaast vind ik

het ook erg leuk om de mooie natuur te zien die Bali
te bieden heeft!

Hoe zijn je collega’s en hoe is de
werksfeer?
De werksfeer is ontzettend fijn bij mijn stagebedrijf.
Voor Indonesische begrippen is het bedrijf erg
open-minded ondanks dat er alleen Indonesische
mensen werken. Ik ben vanaf dag één met open
armen ontvangen.

“JE MOET JE
EIGEN KANSEN
CREËREN”
Wat zou je andere studenten mee willen
geven die nog naar Bali komen?
Ik denk dat het grootste verschil met Nederland
is dat er geen waslijst aan taken voor je klaar ligt.
Je moet je eigen kansen creëren. Er wordt erg
veel vrijheid geboden. Als je deze kans pakt kan
je ontzettend veel leren, maar wel door initiatief te
tonen!
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Alinde Bensdorp
Ondernemerschap en retailmanagement
Hi Alinde, kun je wat over jezelf vertellen?
Hi, ik ben Alinde en ik ben 21 jaar oud. Ik kom uit
Driebergen maar ik studeer sinds 3 jaar in Groningen.
Mijn hobby’s zijn snowboarden, musicals en dansen.

Welke opleiding doe je?
Ik studeer ondernemerschap en retailmanagement
aan de Hanzehogeschool.

En wat voor stage loop je?
Ik ben marketing en communicatie stagiair bij de
duikschool Dune Atlantis Bali en Aurora.

Wat voor bedrijf is het?
Atlantis Dune is sinds 1996 een duikcentrum op Bali
in Sanur. Het is een 5-sterren PADI-gecertificeerd
IDC (Instructor Development Centre). Wij bieden
verschillende opties voor duikopleidingen in kleine
groepen aan om onze maximale aandacht en een
betere klantenservice te garanderen. Dune Aurora
is de tak van Dune die luxe ‘liveaboard’ cruises
organiseert in Indonesië. Een liveaboard is een
schip (vaak een traditionele Phinisi) waar je een X
aantal dagen aan boord leeft, slaapt en gemiddeld
4 duiken per dag maakt.

Hoe ziet een werkdag/werkweek er voor jou uit?
Ik werk van maandagochtend tot woensdagmiddag
voor Dune Atlanis. Hier doe ik de benchmark,
statistiek en maak ik promotiemateriaal. Van
woensdagmiddag tot donderdag vul ik de taken
aan die er die week af moeten zijn voor het bedrijf.
Vrijdagmiddag mag ik met mijn schoolopdrachten
bezig hier op stage.

Hoe ben je hierop gekomen?
Via YPI ben ik op deze stage gekomen. Ik had
eerst een ander stagebemiddelingsbureau wat mij
hielp met een stage vinden op Bali. Toen ik een
stagebedrijf had gevonden keurde mijn studie
dit af. Bij YPI had ik een stage gevonden die mijn
studie wel goed keurde.

Waarom heb je gekozen om op Bali stage te
lopen?
Twee jaar geleden was ik hier ook en ben ik verliefd
geworden op Bali. Het fijne aan Bali vind ik dat je
het Balinese en Aziatische leven mee maakt, maar
dat je wanneer je zin hebt in westers eten dat je dat
ook overal kan halen.

Wat doe je allemaal buiten je stage?
Ik ga heel vaak uit mijn stage naar verschillende
warungs om daar te eten. Elke dinsdag avond ga
ik naar yoga bij een yogaschool in Sanur. Na stage
zijn er vaak mensen bij Kertha om mee te chillen
wat altijd gezellig is. En ieder weekend gaan we
op stap.

Hoe zijn je collega’s/ hoe is de werksfeer?
Er werken veel Fransen die soms onderling Frans
met elkaar praten wat ik af en toe wel lastig vind.
Gelukkig houden ze daar nu wel rekening mee en
praten we Engels als ik er bij ben.

Wat zou je andere studenten mee willen
geven die nog naar Bali komen?
Gaan! Niet twijfelen, gewoon gaan. Zoek wel een
stage uit die helemaal bij je past.

Henk Hidskes
Bedrijfskunde

Hi Henk, kan je iets over jezelf
vertellen?
Mijn naam is Henk Hidskes en ik
ben 23 jaar oud. Ik woon in Drenthe
in een klein dorp genaamd Eext.
In mijn vrije tijd ga ik graag met
vrienden op pad, of ga ik vissen.
Verder doe ik aan tennis en voetbal.

Welke opleiding doe je?
Ik doe de opleiding bedrijfskunde.
Ik volg deze opleiding aan de
Hanzehogeschool in Groningen.

Wat voor stage loop je?
Ik loop stage bij Seven Stones
Indonesia, een makelaardij in
Denpasar.

En wat voor bedrijf is het?
Seven Stones Indonesia is een
makelaardij die zich bezig houdt
met het verkopen en verhuren van
villa’s op Bali. Verder hebben zij
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een groot netwerk en verzorgen
een wekelijkse nieuwsbrief op
Gapura Bali.

Hoe ziet een werkdag/werkweek
er voor jou uit?
Een werkdag begint voor mij rond 9
/ 10 uur. Ik probeer de werknemers
hier te assisteren met vraagstukken
die zij hebben en ik doe regelmatig
een bezichtiging van een villa.
Verder heb ik een behoorlijk pittige
opdracht die ik voor mijn opleiding
moet doen. Gelukkig is mijn stage
daar erg flexibel in en mag ik ook
met school bezig tijdens mijn stage.

Hoe ben je hierop gekomen?
Via YPI. Ik heb contact gehad met
Lars over mijn stage. Makerlaardij
heeft in principe niet veel te maken
met mijn opleiding Bedrijfskunde,
maar het vakgebied interesseert
mij en het leek mij leuk om dit voor
de O-Stage te doen.

En waarom heb je gekozen om op Bali stage
te lopen?

Getting to know
the students

Waarom op Bali? Ik wilde oorspronkelijk naar Los
Angeles maar omwille de tijd ( green card ) en
het geld heb ik daar toch maar niet voor gekozen.
Ik wou altijd al een keer graag naar Azië toe.
Azië heeft mij altijd gefascineerd en aangezien
mijn opleiding YPI had aangeraden, heb ik voor
Bali gekozen. Verder had ik van veel vrienden en
familie gehoord dat Bali een ontzettend mooi land
is, met aardige mensen en een rijke cultuur. Deze
factoren plus het feit dat Bali relatief goedkoop
is, hebben er voor gezorgd dat ik voor Bali heb
gekozen.

Hoe zijn je collega’s / hoe is de werksfeer?
Wat doe je allemaal buiten je stage?
Ik loop over het algemeen stage vanaf tien uur
tot een uur of vier / vijf en als ik thuis kom ben ik
best wel moe om nog wat te doen. Ik zit in een
super leuk studentenhotel genaamd Hotel Kertha
Denpasar. Als ik thuis kom van mijn stage zijn er
altijd wel mensen waar ik gezellig mee kan zitten
en kan praten. Verder ben ik vrijdag t/m zondag
vrij, en gebruik ik deze 3 dagen graag om het
eiland te verkennen op mijn scooter. Als je de stad
eenmaal uit bent wordt Bali pas echt mooi.

Het is best een serieus bedrijf, en er is een hele
serieuze werksfeer. Iedereen is vrij gefocust met
zijn of haar werk maar er is ondertussen nog wel
ruimte om een gesprek aan te gaan of tussendoor
even te lachen met collega’s. Over de collega’s
gesproken, iedereen is ontzettend aardig en is
makkelijk in omgang. Ze willen graag helpen, en
we gaan af en toe ook gezamenlijke dingen doen.
De eigenaren van het bedrijf zijn beiden heel
relaxed en geven mij alle ruimte voor de dingen
die ik wil doen.

Wat zou je andere studenten mee willen
geven die nog naar bali komen?
Ik zal het hier kort houden. Maar er zijn zoveel
verschillen met Nederland. Het grootste verschil
met een stage in Nederland is denk ik de
werkdruk. Mensen zijn hier over het algemeen heel
relaxed, maar het werk wordt wel gedaan. Als jij in
Nederland stage loopt, dan krijg je taken en daar
wordt gezegd wat je moet doen. Hier in Bali is dat
niet het geval, het draait hier om eigen initiatief, als
je iets wil moet je zelf initiatief tonen, en er wordt
niet gezegd wat je moet doen.
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togoAbroad
Abroad
Als je stage gaat lopen, is het zoeken naar een stage in het buitenland misschien niet
iets waar je meteen aan denkt. Natuurlijk is het verlaten van thuis en verhuizen naar een
vreemde plek geen gemakkelijke keuze.
Maar! Je onderdompelen in de cultuur, taal en tradities van een stad in het buitenland zal
niet alleen je carrièremogelijkheden verbeteren️, maar ook je ogen openen voor een nieuwe
internationale levensstijl, waardoor je een nieuw kijk op het leven en je carrière krijgt.

1

Meet new people
Je netwerk uitbreiden en nieuwe
mensen leren kennen? Dat kan in Bali!
Combineer de stage met het leggen
van sociale contacten. Ga vervolgens
samen met je nieuwe vrienden het
eiland ontdekken en naar leuke
feestjes! Hoe leuk is dat?

Network on
International scale

Naast
werken
met
lokale
medewerkers, is de kans ook
groot dat je collega’s krijgt uit alle
windhoeken van de wereld. Wellicht
is je manager Spaans of Engels?
Krijg je een collega uit Rusland of
Frankrijk? Je internationale netwerk
krijgt zeker een boost!

2

3

Improve your skills
Waarom je skills ontwikkelen in
Nederland terwijl het ook op Bali
kan? Leer jezelf kennen, test de
vaardigheden die je geleerd hebt
op school en verbreed je kennis
op diverse vlakken. Een stage In
het buitenland vergt veel van je
aanpassings- en inlevingsvermogen.

Explore Indonesia
Naast stage is het ook wel erg leuk
om Bali te ontdekken. Samen met je
nieuwe vrienden ga je op pad. YPI
Asia organiseert deze tripjes, maar
samen met elkaar kan je ook iets
plannen. Een roadtrip naar Lovina,
Komodo, Gili eilanden? Ik zou het wel
weten ;)

5

4
Celebrate!
Waarom zou je 5 dagen per week in
een kantoor in het koude Nederland
stagelopen als dit ook op Bali kan?
Hier is het na iedere werkdag vakantie!
Stap na werktijd op je scooter en pak
een zonsondergang op het strand
mee of ga lekker uiteten. Heb je nog
een betere reden nodig?

W

Wist je dat er elk semes
wel weer leuke, gekke d
gebeuren? Als je benieu
bent naar leuke weetjes
de studenten en het dag
leven, dan ben je hier o
goede adres!

ster
dingen
uwd
s over
gelijks
op het

Wist je dat...
er elk semester nieuwe relaties ontstaan

sinterklaas, kerst en oud & nieuw
met alle studenten gevierd wordt

80% van de studenten dit

semester de Gili eilanden
bezocht hebben
iedereen op Bali de app Gojek of Grab gebruikt
donderdag traditionele kleding
gedragen wordt bij
meerdere stagebedrijven

woensdag de beste dag is om Old Man’s
te bezoeken
La Favela 20 keer is bezocht door Fleur dit semester
Charlotte 80 keer de sportschool heeft bezocht,

de gemiddelde student
6.530 km scooter heeft
gereden dit semester
Uluwatu de beste plek is om te surfen

je op Nusa Penida kan duiken met
Manta Rays en Dolfijnen
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FUNfacts

RODDELS, , NIEUWS, WEETJES

B

Redjo 667 Nasi Gorengs voor
de studenten in Hotel Kertha
heeft gemaakt

er bij hotel Kertha 321 kratten bier
verkocht zijn dit semester

Wiklin Laundry
De vrouw van
Wiklin
de onderbroek
van Henk 46 keer
heeft gewassen
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Pricelist
BIJ EEN

SEMESTEr IN bali

IN BALI IS DE VALUTA ROEPIA. €1 IS ONGEVEER 15.000 IDR.*

vaccinaties*:
Hepetitus A+B (2X) - €60
DTP - €29,50
Buiktyfus - €39

tips:
Als je gaat pinnen is het verstandig om
maximaal te pinnen (2.500.000 IDR).
Je betaalt namelijk transactiekosten
over iedere opname, zo bespaar je dus
geld!

PASSEN:
Houdt altijd je creditcard en pinpas
gescheiden. Wanneer je de één
kwijtraakt, heb je altijd een back-up.

BRIEFJES:
Neem nooit te veel geld mee op zak.
* Afhankelijk van de koers
* Afhankelijk van je verzekering

visum:
€110 voor de eerste 60 dagen
voor elke verlenging van 30
dagen 800K IDR (ong. €50)
Accommodatie:
3.500.000 tot 6.000.000 IDR
per maand
Scooter:
650K tot 850K IDR
verschilt per type scooter
Internationaal RIJBEWIJS:
€24,95 voor drie jaar

Awayda
asia
Indonesia's football culture

ays

Awaydays
Asia
ONDER DE
INDONESISCHE ZON
PRIJKT EEN NIEUWE
STER AAN DE
HEMEL, OF BETER
GEZEGD DE DRIE
STERREN VAN
AWAYDAYS ASIA.
Ontstaan uit een gezamenlijke passie voor
voetbal zijn Jasper, Ruben en Lars dit
voetbalbedrijf gestart. Maar wat is Awaydays
Asia dan precies? Om antwoord te geven
op deze vraag duiken we eerst kort in de
geschiedenis van het Indonesische voetbal
waarna de heren antwoord zullen geven op
de vraag: “Wat is Awaydays Asia?”
Met meer dan 260 miljoen inwoners behoort
Indonesië tot de top 5 van de wereld als het
gaat om inwoneraantallen. Het overgrote deel
van de bevolking is gek op voetbal en
moedigt de trots van hun stad en streek dan
ook aan in grote getalen. Velen zijn naast fan
van Indonesische teams ook groot fan van
Europese teams en kopiëren liederen, sfeeracties en de “casual ultra” cultuur van grote
clubs uit Europa en Zuid-Amerika. Andersom
zullen vele mensen in Europa en Zuid-Amerika
weinig afweten van de supporterscultuur in
Indonesië. Dat de Indonesische competitie
qua spelers en spel niet bekend is bij de
rest van de wereld is niet zo gek, er spelen
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weinig tot geen sterspelers en het spel is ook
niet direct om over naar huis te schrijven. Toch
gaat er een bijzondere supporters cultuur schuil
achter deze relatief onbekende competitie. Zo
reizen supporters duizenden kilometers per
truck, boot, auto of vliegtuig om uitwedstrijden
van hun club bij te kunnen wonen en zijn er
spectaculaire derby’s waar de sfeeracties
wellicht nog imposanter zijn dan bij menig
Europese club.
“Soms zitten ze 3 dagen achterin een
vrachtwagen om bij uitwedstrijd van hun
favoriete club te zijn”
Awaydays Asia is een voetbalplatform dat de
bijzondere sfeer in het Indonesische voetbal in
beeld wil brengen en dit wil overbrengen op
de rest van de wereld. “Awaydays” is een
bekend begrip in de voetbalwereld en zoals
de naam al doet vermoeden staat dit voor
het achternareizen van je favoriete club naar
uitwedstrijden. Diepgewortelde clubliefde zorgt
ervoor dat fans hun team ten alle tijden en waar
dan ook zullen volgen om support te
bieden, in zowel goede als slechte tijden.
Wat was jullie eerste ervaring met het
Indonesische voetbal?
Ruben: “al van jongs af aan bezoek ik
voetbalwedstrijden in Nederland en Europa
en genoot ik van de geweldige sfeer op de
tribunes. Echter was ik compleet verbaasd
over de sfeer in het Indonesische voetbal. Mijn
eerste wedstrijd was een promotiewedstrijd op
het 2e niveau waar gewoon 30.000 man in het
stadion zaten, compleet met indrukwekkende
sfeeracties en al.
Jasper: “Dat de velden verschrikkelijk slecht
zijn! Na de verhuizing heb ik vrij snel vrienden
gemaakt bij een lokale amateur/vrienden club.
Ik heb daar een aantal wedstrijdjes meegedaan

maar het veld was zo verschrikkelijk slecht dat de
lol er vrij snel af was. Ook waren er geen lijnen en
het doel had ook geen net. Wel merk je de passie
voor het spelletje en hebben de jongens mij
verteld over de “grote teams” in Indonesië. Een
paar weken later zijn wij met de auto naar Jakarta
gereden om daar Indonesië tegen Nederland te
zien. Er zaten 88.000 supporters in het stadion
en die gingen compleet uit hun dak. Vanaf dat
moment besefte ik dat hier een bijzondere

voetbalcultuur heerste en ben ik het voetbal
gaan volgen.
Hoe zijn jullie bij het idee van Awaydays Asia
gekomen?

Ruben: “Het is eigenlijk begonnen vanuit onze
passie om zelf te voetballen en voetbalwedstrijden
te bezoeken. In eerste instantie bezochten we
zelf veel Indonesische
voetbalwedstrijden omdat we het leuk vonden.
We kwamen erachter hoe bijzonder de sfeer bij
veel wedstrijden is terwijl we hier in Nederland
nog nooit wat over gehoord hadden. Zodoende
zijn we zelf gestart met een instagram account
om deze sfeer in beeld te brengen.”
Jasper: “Precies, we hopen hiermee een
platform op te kunnen zetten om de passie in
het Indonesische voetbal over te brengen op
de rest van de wereld. Op termijn hopen we ook
informatieve en leuke documentaire reeksen te
kunnen maken van bijzondere wedstrijden en
verhalen uit de Liga 1, 2 en 3”
Ruben: “Dat is voor nu echter nog toekomstmuziek.
We zullen ons eerst focussen op kwalitatief goede
content en om het verhaal achter Indonesische
fans in beeld te brengen. Ons voordeel is dat wij
als eerste buitenlanders een dergelijk platform
zijn gestart, de taal en Indonesische cultuur goed
kennen en er een groot aantal Nederlanders
actief zijn in de competitie. Dit zou qua promotie
een mooie ingang voor ons kunnen zijn.”

Jasper: “Ja, zeker de aanwezigheid van
Nederlandse spelers kan echt een boost
geven. Uiteindelijk zullen we er ook iets
aan moeten verdienen want hoewel die
voetbalreizen leuk zijn, zijn ze niet gratis
haha” Ook daar hebben de mannen
over nagedacht. Op termijn willen zij een
kledingmerk koppelen aan Awaydays wat
geheel in het teken staat van voetbalcultuur.
Ruben: “We willen het zo positioneren dat
mensen die van voetbal houden en de niche
cultuur van de voetbalsupporter waarderen
onze kleding willen hebben. Op die manier
kunnen we wellicht verder groeien en onze
dromen om bijvoorbeeld de documentaires
te maken bekostigen en het Indonesische
voetbal verder op de kaart te zetten”
Jasper: “Dat zou natuurlijk een droombeeld
zijn. Door meer naamsbekendheid te creëren
voor het Indonesische voetbal hopen wij
een steentje bij te kunnen dragen aan de
ontwikkeling van de competitie en daarnaast
is het natuurlijk leuk meegenomen als we
onze eigen hobby kunnen financieren”
Nieuwsgierig
geworden
naar
Indonesische voetbal? Volg dan
Instagram account
Awaydays.Asia

het
het
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Follow
us
YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK AND MORE

KEEP
IN
TOUCH
Wil je op de hoogte blijven
van onze activiteiten en
acties? Volg ons op deze
mediakanalen!

Follow us on Social Media

Youtube
Op ons Youtubekanaal kun je de
aftermovies van onze activiteiten
zien, de accommodaties, en nog veel
meer! Beniewd hiernaar? Volg Young
Professionals Internships op Youtube!

Instagram
Op onze Instagram houden wij je op de
hoogte van feitjes, acties, activiteiten die
de studenten ondergaan en natuurlijk
een kijkje in de wereld van een YPI
Student. Op de hoogte blijven? Volg dan
@ypi_asia op instagram!

Facebook
Op de Facebookpagina houden we je
op de hoogte van nieuwe video’s en
plaatsen we fotoalbums van tripjes die
de studenten maken. @ypi.asia it is!;)

Website
Op de website van YPI kun je van alles
vinden. De soorten stages, bedrijven,
prijzen, en nog veel meer! Ook kun
je makkelijk contact opnemen als je
geïnteresseerd bent. Bezoek de website
www.ypi-asia.com and find out!
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YPIinternship
HOE, WAT & WAAR?

Zoek jij ook nog een stage?

Wij helpen jou bij het vinden van een passende
stage!
Naast Bali kun je bij ons ook
terecht voor een stage in Jakarta,
Yogyakarta, West-Sumatra en
Taipei. Wij bieden stages aan in de
volgende richtingen:

Neem contact met ons op om
de mogelijkheden voor een
stage te bespreken! Wij werken
niet met inschrijfkosten of een
aanbetaling dus je kunt ons
altijd een berichtje sturen en om
informatie vragen.

- Hospitality 			

- Facility Management

- Sportkunde

- Sales & Marketing		

- Vastgoed			

- Zorg

- Social Work			

- Communicatie		

- Pedagogie

- Logistiek			

- International Business

- Hotelschool

- Pabo/lerarenopleiding
- Journalistiek
		
						
		
- Technische bedrijfskunde - Sustainability			
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- Fashion			

- Interieur design

- Multimedia & Design

- Bedrijfskunde

- Voeding en 		

Diëtetiek
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