Voel jij je geroepen tot de ondersteuning van het evangelisatiewerk? Heb je hart voor
kinderen en jongeren en vind je het leuk om kennis over te dragen en in een andere cultuur
te leven? Dan is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou! Per augustus 2022 is Kimon op zoek
naar een:

Onderwijsvrijwilliger Thailand (m/v/echtpaar)
Eind 2011 zijn Mark en Anne-Marie Bak samen met hun kinderen Celeste (2007), Irene
(2009), David (2011) en Anna (2015) uitgezonden naar Thailand. Daar zijn zij als Daniel
Training Leaders betrokken bij het opleiden en begeleiden van nieuwe zendelingen. Ze
wonen in de stad Lopburi, op 2 uur afstand van Bangkok.

Wat ga je doen?
Als onderwijsvrijwilliger geef jij voor een periode van
minimaal een halfjaar les aan de vier kinderen van
Mark en Anne-Marie. Dit doe je op vier verschillende
niveaus: groep 3, groep 7, brugklas H/V en klas 3 VWO.
Celeste en Irene volgen de Wereldschool. David en
Anna werken met reguliere basisschool methoden.

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

Gratis woonruimte;
Hulp bij het voorbereiden van je uitzending;
Uitzending in samenwerking met OMF Nederland;
Een warm en betrokken internationaal team in Thailand;
De mogelijkheid kennis te maken met het zendingswerk in Thailand, het land, de
cultuur en nog veel meer…

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Je hebt een levende relatie met God;
Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting onderwijs en/of pedagogiek;
Je bent flexibel, zelfstandig en ondernemend;
Je kunt goed samenwerken;
Je bent bereid om met een werkgroep aan de funding van je uitzending te werken;
Ervaring in het onderwijs is een pré.

Meer weten/solliciteren?
Neem voor meer info contact op met Mark en Anne-Marie Bak (info@bakinthailand.nl) of bel
naar Annerie Steehouwer (06-38772568). Je sollicitatie kun je sturen naar info@kimon.nl.
Meer informatie over het werk van Mark en Anne-Marie vind je hier.

