
ABC ENVISION 

SPANJE - ALICANTE 

SAMENVATTING 

Bethany School is de nieuwe Bijbelschool van de CAMA in Alicante, Spanje. Het ligt aan de zonnige 

Middellandse Spaanse kust. De drie speerpunten bij Bethany School zijn persoonlijke opleving, 

discipelschap en zending. Het is ons verlangen dat elke student naar zijn plaatselijke gemeente 

teruggaat met een vernieuwde geest  en met een sterk verlangen om de plaatselijke gemeente te 

dienen. We willen dat ze betrokken zijn bij zending. Onze Engels- en Spaanstalige programma’s 

bevatten lesstof over de persoon Jezus, onze persoonlijke identiteit in Christus, leiderschap, 

persoonlijke opleving, het werk van de Heilige Geest en zending.  

Om een beter beeld te krijgen van onze visie als school, activeer de volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gc6HNl93nwg 

 

“Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen 

en mij volgen” 

Mattheus 16:24 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gc6HNl93nwg#_blank


1. ONTMOET HET TEAM 

Wij zijn een team van zendingswerkers uit Latijns Amerika (Peru, 

Brazilië en Argentinië) en Canada. 

 

CONTACTINFORMATIE 

Juan Zuñiga, Gonzalo Franco 

Telefoonnummers: +34 6 86203183 &  +34 6 39270434 

Emailadres: juanypatty2001@yahoo.es gonzalofranco7@hotmail.com 

2. HET LAND – FEITEN EN CIJFERS 

Spanje, officieel het Koninkrijk Spanje (Spaans: Reino de España), is een land op het Iberisch Schiereiland in 

het zuidwesten van Europa met een kleine 50 miljoen inwoners en een oppervlakte die ruim 12x zo groot is als 

Nederland. Het land beslaat grofweg 80% van het Iberisch Schiereiland. In het noordoosten grenst Spanje 

aan Frankrijk en Andorra, over de gehele lengte van de Pyreneeën, in het westen aan Portugal, in het zuiden aan 

de Britse kolonie Gibraltar en via de exclaves Melilla en Ceuta aan Marokko. De hoofdstad van Spanje 

is Madrid, een stad met meer dan 3 miljoen inwoners gelegen in het midden van het land. 

Spanje is een divers land met zeer uiteenlopende culturen, talen, eetgewoonten en klimaten. Het land varieert 

van de regenachtige vissersdorpen in Galicië tot het nachtleven van Madrid, van de toeristische kusten aan 

de Middellandse Zee tot het flamencodansen van Andalusië en van het stierenvechten in vele delen van het land 

tot het moderne Barcelona in Catalonië. 

Spanje is een constitutionele parlementaire monarchie, net als Nederland. Spanje werd lid van de NAVO in 1982 

en is lid van de Europese Unie sinds 1986. De euro werd de Spaanse munteenheid op 1 januari 2002 en verving 

daarmee de peseta. Naast Spaans (Castiliaans) zijn Catalaans, Baskisch en Galicisch zogenaamde 'co-officiële' 

talen van het land.  

Ongeveer 72% van de bevolking van Spanje noemt zich christen, waarvan het overgrote deel katholiek is. 

Tegenwoordig zijn atheïsme en agnosticisme opkomende ideologieën, ondanks de katholieke wortels van 

Spanje.  

Alicante is een stad in de Spaanse regio Valencia en is hoofdstad van de provincie Alicante. De stad ligt aan 

de Costa Blanca en is de op één na grootste stad van de regio Valencia, met 322.673 inwoners. De Oude 

Stad (Casco Antiguo) is betrekkelijk klein. Ze ligt ingeklemd tussen de Rambla, een boulevard die op de plaats 

ligt van de vroegere stadsmuur, en de heuvel waarop zich het Kasteel van Santa Barbara bevindt. De meeste 

monumenten zijn in de Oude Stad te vinden. De oude wijk Santa Cruz is een geheel van smalle straatjes met 

trapjes, dat tegen de hellingen van de Monte Benacantil is gebouwd. De schilderachtige straatjes zijn omgeven 

door witte huisjes die rijkelijk voorzien zijn van bloemen en van versierde tegeltjes. Hier is ook de 

schilderachtige Hermitage van het Heilig Kruis (Ermita Santa Cruz) te vinden. 

3. DE KERK – ALICANTE 

De “Bethany School” is verbonden met een gemeente stichtend project in het gebied. De kerk voorziet in 

de lange termijn ondersteuning voor de evangelisatieacties van de school.  

4. WAT WE DOEN! 

Bethany School heeft drie belangrijke speerpunten: discipelschap, evangelisatie en het ontmoeten van God. 

Er wordt onderwijs gegeven over je identiteit in Christus, leiderschap, apologetiek, zending en meer van 

dergelijke onderwerpen. De evangelisatieactie wordt op een creatieve manier gedaan die aansluit bij de 

Spaanse jeugd. Halverwege de Bethanyschool is een intensief weekend waarin we  God willen ontmoeten.  

Tijdens de hele periode is er veel plezier, eten en gelegenheid om met elkaar om te gaan. 

[Foto team] 
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5. WAT KOST HET? 

De twee weken Bethanyschool kosten € 450,-. Dit is inclusief eten en accommodatie. De reis naar Alicante 

is niet inbegrepen. 

6. FAQ 

 

VOORBEREIDINGEN REIS 

 

 IS ER EEN LIMIET AAN DE GROEPSGROOTTE? 

Er wordt geen maximum grootte gehanteerd. Het aantal hangt vooral af van het jaar en de 

hoeveelheid aandacht die er van te voren aan  is gegeven. Meestal komen we niet boven de 

twintig vrijwilligers uit. 

 

 ZIJN ER LEEFTIJDSRESTRICTIES? 

De minimumleeftijd is 16 jaar oud. Vrijwilligers moeten een brief kunnen tonen met een 

pastorale aanbeveling. 

 

 OP WELK VLIEGVELD KOMEN WE AAN? 

Idealiter is dat Alicante. Voor meer informatie, zie ook: www.alicante-airport.net. 

Vluchten naar Madrid zijn ook een optie, maar dan moet je persoonlijk transport regelen naar 

Alicante (er zijn betaalbare trein- en busvervoeropties). 

 

 WAT ZIJN DE VISA-BENODIGDHEDEN? 

Alle ingezeten van Nederland en dus van de E.U. hebben geen visum nodig. Andere nationaliteiten 

moeten nagaan bij de Spaanse ambassade. 

 

 WELKE VACCINATIES HEB IK NODIG? 

Geen. Raadpleeg voor meer advies je huisarts of GGD Reisvaccinaties (www.ggdreisvaccinaties.nl). 

 

 

OP REIS 

 

 WAT VOOR WEER KAN IK VERWACHTEN? 

Zonnig en vaak zeer warm: temperaturen stijgen zomers vaak naar de 35-40 graden Celsius. ’s 

Avonds is er eventueel wel een vest nodig. 

 

 HOE ZIEN DE ACCOMMODATIES ERUIT? 

Meisjes hebben accommodatie binnenshuis. De jongens delen een slaapgedeelte met tenten 

buiten (opbergruimte is beperkt, dus als je weinig bagage meeneemt, wordt dat op prijs gesteld). 

 

 WAT VOOR ETEN EN DRINKEN KAN IK VERWACHTEN? 

Zowel Spaanse als internationale keuken. 

 

 WAT VOOR DRESSCODE GELDT ER VOOR DIT LAND? 

Kampeerders en vrijwilligers dienen bescheiden gekleed te gaan en zwemkleding dient uit één 

stuk te bestaan. 

 

 KAN IK MEE OP REIS ALS IK ALLERGIEEN HEB OF MEDICATIE NODIG HEB? 

Jazeker! Laat het ons van te voren wel weten, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er geen 

dreigende problemen zijn door omgevingsfactoren/voedsel e.d. en we je op de best mogelijke 

manier gastvrijheid kunnen verlenen. 

 

 WELKE AANSLUITINGEN OP HET NETSTROOM KAN IK VERWACHTEN? 

Standaard EU 220 Watt stekkers. 

 

 WELKE VALUTA WORDT IN HET LAND GEBRUIKT? 

Euro. 

 

 WAT KAN IK VERWACHTEN BIJ AANKOMST? 

Warm weer, goede vervoersmogelijkheden en goed eten. Maar vooral veel gezelligheid! 

 

 



OVERIGE VRAGEN 

 

 HOE KOM IK IN CONTACT MET NEDERLAND? 

We hebben wifi voor de kampeerders, zodat ze verbonden kunnen blijven met de mensen thuis. 

 

 WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE IN HET LAND? 

Spanje is net zo veilig als Nederland. Er hebben zich de afgelopen jaren geen noemenswaardige 

rampen of ongelukken voor gedaan. Zie ook de website van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken voor meer informatie (www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen). 

 

 WIE KAN IK CONTACTEREN BIJ NOODGEVALLEN? 

Het Spaanse alarmnummer is 112. 

Je kunt altijd mensen van de leiding benaderen in het geval van kleinschalige noodgevallen. 

 


