Voel jij je geroepen tot de ondersteuning van het ontwikkelings- en evangelisatiewerk? Ben je
praktisch ingesteld, kun je goed met kinderen omgaan en geniet je ervan om een tijdje in een
andere cultuur te leven? Dan is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou! Kimon zoekt per oktober
2022 een:

Onderwijsvrijwilliger Madagaskar (m/v)
Medio 2022 worden Wouter en Sanne van Holst samen met hun kinderen Anna (2014), Nathan
(2015) en Daniël (2020) uitgezonden naar Madagaskar. Hier hopen zij project Hosanna op te
starten, een project waarmee zij opvang willen gaan bieden aan 50 kinderen. Om zich helemaal te
kunnen richten op het integreren en het opzetten van het project hebben zij iemand nodig die het
onderwijs van de kinderen voor zijn/haar rekening neemt.

Wat ga je doen?
Als onderwijsvrijwilliger geef jij voor een periode van minimaal
een halfjaar (liefst een heel schooljaar) basisonderwijs aan Anna
(groep 5) en Nathan (groep 3). ’s Morgens begin je met een
bijbelles. Naast reguliere lessen geef je ook praktijklessen door
bijv. met de kinderen in de moestuin aan de slag te gaan of
spelenderwijs te leren. Ondersteuning bij heel praktische dingen
zoals helpen met koken, de was of de verzorging van de kinderen
is geen must, maar wordt wel op prijs gesteld.

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•
•

Verblijf in een eigen appartement in het gebouw op basis van kost en inwoning;
Hulp en begeleiding voor en tijdens je uitzending door Kimon-Nederland;
Een periode intensief optrekken met twee lieve, zorgzame kinderen; de één rustig en
leergierig, de ander spontaan en energiek;
Een aantal middagen, de avonden en de weekenden vrij (kan in overleg ingevuld worden);
De mogelijkheid deel te nemen aan het evangelisatiewerk door een kinderclub te
organiseren of de buurt in te gaan met het Evangelie;

Functie-eisen
•
•
•
•
•

Je hebt een levende relatie met God;
Je geniet van kinderen en hebt geduld met ze;
Je hebt (een beetje) kennis van de Franse taal;
Je bent bereid om met een werkgroep aan de funding van je uitzending te werken;
Ervaring in het onderwijs en het bespelen van een instrument is een pré.

Meer weten/solliciteren?
Neem voor meer info contact op met Wouter en Sanne van Holst (woutervholst@hotmail.com) of
bel naar Annerie Steehouwer (06-38772568). Je sollicitatie kun je sturen naar info@kimon.nl.
Meer informatie over het werk van Wouter en Sanne vind je hier.

