Word vrijwilliger voor de Stichting Vrienden van
Kleutercentra in Brazilië!
Aantal uren
Plaats

In overleg, 2 uur per week
Vanuit huis

Waarom?
Onderwijs is de belangrijkste vorm van ontwikkelingshulp om de levens van mensen in
ontwikkelingslanden écht te verbeteren. Met onderwijs, huiswerkbegeleiding,
opvoedingsondersteuning en gezondheidspreventie verbetert de Stichting Kleutercentra
de levensomstandigheden in de favela's, de arme wijken van Brazilië.
Lokale mensen leiden de projecten wat de gemeenschap bevordert. De projecten boren
zelf ook andere bronnen van inkomsten aan. Wij stimuleren een overgang naar volledige
zelfstandigheid.
De Stichting heeft momenteel een 5-koppig bestuur, dat werkt op vrijwillige basis. Wij
werken met minimale overhead; iedere euro die wij ontvangen komt bij de projecten
terecht. Voor uitgebreidere informatie, zie http://www.kleutercentrabrazilie.nl.
Wat kun je doen?
Het bestuur heeft veel goede ideeën voor fondsenwerving. Daarvoor hebben we jou
nodig! Je gaat je in overleg met het bestuur bezighouden met:
• Meedenken over nieuwe mogelijkheden voor fondsenwerving;
• Opstarten en coördineren van activiteiten voor fondsenwerving;
• Verbinding maken met bronnen die kunnen bijdragen aan fondsenwerving;
• Opbouwen van netwerk van partijen die betrokken zijn bij Brazilië en de Stichting.
We verwachten dat je:
• Zelfstandig kunt werken;
• Het leuk vindt om mee te denken en iets op te zetten;
• De mogelijkheden van social media kent en ervaring hebt met e-mail, Word en Excel;
• Bij voorkeur een aantal uur per week beschikbaar bent.
• Affiniteit hebt met Brazilië en kinderen en/of scholen;
Wij bieden:
• Dat je onderdeel bent van een enthousiast team van bevlogen vrijwilligers
• Dat je zinvolle bijdragen levert aan de ontwikkeling van kansloze kinderen in Brazilie.
• Dat je ervaring kunt opdoen in aspecten van ontwikkelingswerk zoals fundraising,
social media en communicatie.
Inlichtingen en reageren:
Meer weten? Neem contact op met Anita Lemoine op telefoonnummer 0646366612, of
met stichting@kleutercentrabrazilie.nl en geef aan hoe jij deze nieuwe vrijwilligersfunctie
wilt invullen.

