Vrijwilligerswerk Pêrel Projek in Zuid Afrika
Wil jij een unieke ervaring opdoen in Zuid Afrika door jezelf dienstbaar
op te stellen en een verschil te maken in het leven van andere mensen?
Dat kan door vrijwilligerswerk te doen in een
gemeenschapsontwikkelingsproject genaamd ‘Pêrel Projek’. Dit is een
project van een lokale organisatie ‘Helderberg Uitreik’ in Zuid Afrika.
Help Frederike Helpen werkt samen met deze organisatie.
Door vrijwilligerswerk in Zuid Afrika te doen maak je kennis met een
andere cultuur. Je helpt mensen en kinderen in hun eigen
woonomgeving. Ben je tussen de 21 en 35 jaar dan ben je van harte
welkom om voor een aantal maanden deel uit te maken van dit project.
Er is plaats voor maximaal 2 vrijwilligers in de 2e helft van 2017. Dit is
vanaf juli t/m januari 2017. Vrijwilligers hebben de beschikking over een
auto en eigen woon- en slaapruimte ongeveer 10 minuten rijden vanaf
het project. Het appartement is van alle gemakken voorzien.
Betreffende periode:
+/- 17 juli 2017 t/m half januari 2018
Werkzaamheden binnen het Pêrel Projek
 Ouderen – bezoeken, hulp in huishouding, voorlezen, spelletjes
spelen, vervoer naar daghospitaal.
 Kinder-Bijbelclubs organiseren
 Jeugdactiviteiten – Uitvoeren van creatieve activiteiten /
activiteiten begeleiden of organiseren, huiswerkbegeleiding
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Geven van voorlichting
Helpen in één van de crèches
Kamp(hulp)leider (als er een kamp georganiseerd word)
Mogelijkheid om eigen initiatief te ontwikkelen in afstemming met
de coördinator van Pêrel Projek.

Wat vragen wij van jou:
 Je staat open voor andere culturen
 Je wil vrijwilligerswerk doen omdat je anderen wilt helpen maar
ook wilt leren van (lokale) mensen uit een andere cultuur.
 Je bent flexibel, stressbestendig en kunt omgaan met onverwachte
situaties
 Je kunt zelfstandig werken
 Je kunt leiding nemen
 Je respecteert de regels van Helderberg Uitreik in Zuid Afrika.
 Je bent positief ingesteld.
 Je hebt minimaal een MBO diploma en 2 jaar werkervaring of een
HBO diploma.
 Je bent in bezit van een geldig rijbewijs (B)
 Je bent tussen de 21 en 35 jaar oud.
 Je bent kerkelijk meelevend

Kosten
Alle voorbereidingskosten en de periode dat je in Zuid Afrika bent zijn
geheel voor je eigen rekening. De kosten van huisvesting, auto en
levensonderhoud zijn ongeveer 500 Euro per maand per persoon.
Vragen of inschrijven
Heb je vragen of wil je het inschrijfformulier ontvangen stuur dan een
email met een CV naar info@helpfrederikehelpen.nl
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