
Stage/onderzoeksplekken voor avontuurlijk ingestelde studenten 

bij onderzoek naar heilige bossen in Guinee Bissau  

 

Waar:    Zuidoost Guinee Bissau (de Boé) 
Periode:   4-12 maanden in de periode van mei 2016 tot december 2017 
Wie:   3 studenten biologie of fysische geografie 
Het onderzoek: In de Boé zijn veel heilige bosjes, plekken met zowel een belangrijke culturele als 

ecologische waarde. Meestal is er een bron en is het bosje daarmee ook van groot 
belang voor de drinkwatervoorziening van de mensen die in de buurt wonen. De 
bosjes mogen traditioneel niet gekapt, maar staan onder grote druk van de 
groeiende behoefte aan landbouwgrond. We zoeken studenten om biodiversiteits en 
hydrologisch onderzoek te doen.  

Begeleiding: De inhoudelijke begeleiding zal vanuit Nederland zijn. Ter plekke zal er voor 
praktische begeleiding voor de student worden gezorgd door de staf van Chimbo en 
lokale gidsen/tolken in Beli. 

 
Praktische informatie voor studenten 

 
Kosten 
Wij bieden het volgende: 

 Onderdak in Bissau: één nacht bij aankomst en één nacht bij vertrek 

 Onderdak in de Boé, gedurende het gehele verblijf  

 Transport van de hoofdstad naar het onderzoeksgebied en terug 

 Een fiets in de Boé 

 Een begeleider/tolk  
 
Een student zal de volgende zaken zelf moeten regelen: 

 Het vliegticket naar Guinee-Bissau 

 Het visum voor Guinee-Bissau 

 WA/familiale, Reis- en ziektekostenverzekering, vaccinaties en malariaprofylaxe 
 
Accommodatie en voorzieningen  

Studenten zullen overnachten in het kampement in Beli dat door de lokale bevolking voor ecotoeristen 
gebouwd is. In de bungalows wordt water in een emmer gebracht om je te wassen, er wordt schoongemaakt 
en er is beddengoed (dat voor je gewassen wordt). Er zijn muskietennetten. Elektriciteit is er alleen in de 
kantoorruimte, waar je ook een werkplek krijgt.  
 
Communicatie 
Mobiele telefoons hebben steeds beter bereik in de Boé, maar het is nog lang niet optimaal. Voor noodgevallen 
is er een satelliettelefoon. Er is geen internet. Soms bestaat de mogelijkheid om naar de provinciehoofdstad 
Gabu te reizen waar gebruik van internet mogelijk is. Dit is afhankelijk van de omstandigheden en de 
beschikbaarheid van vervoer.  
 
Procedure  



 Allereerst komen de universiteit, de student en Stichting CHIMBO een onderzoeks/stage-opdracht 
overeen. Chimbo geeft daarbij aan wie de begeleider van de student vanuit de Stichting zal zijn. 

 De student sluit een overeenkomst met Stichting Chimbo waarin vastgelegd wordt wat ieders 
verantwoordelijkheid is.  

 Tijdens het verblijf in Guinee-Bissau stuurt de student minimaal één keer per maand een rapportage 
per email naar Chimbo en zijn of haar universiteit. 

 Ter afronding levert de student een concept eindrapport in, dat besproken wordt met Chimbo en de 
Universiteit.  

 Tot slot verwachten we van de student een digitale kopie van het definitieve onderzoeksrapport in het 
Engels of Frans voor Chimbo en dient de student een presentatie aan het bestuur van de Stichting te 
geven (dat mag vrij informeel tijdens een bestuursvergadering).  

 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als er nog onduidelijkheden zijn: 

julia.van.der.hoeven@telenet.be of 0032499200740 
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