
Voel jij je geroepen tot de ondersteuning van het werk van evangelisatie en hulpverlening 
onder kinderen? Heb je hart voor kinderen en vind je het leuk om kennis over te dragen en 
in een andere cultuur te leven? Dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor jou!  
Voor het schooljaar 2022/2023 is Kimon op zoek naar een: 
 

Onderwijsvrijwilliger Guinee-Bissau (m/v) 
 
Eind 2021 zijn Jos en Jolena Blok samen met hun kinderen Jannafien (2016) en Jan-Onno 
(2017) uitgezonden naar Guinee-Bissau om te gaan werken bij project Jedidja. Jedidja 
realiseert in het zuidwesten van Guinee-Bissau de zorg voor ruim 500 kinderen met een 
beperking. 
 

Wat ga je doen?  
Als onderwijsvrijwilliger geef jij voor een periode van  
minimaal een jaar vijf dagdelen per week basis- 
onderwijs aan Jannafien en Jan-Onno. Dit doe je in  
een hiervoor speciaal ingerichte schoolkamer. 
 

Wat kun je van ons verwachten? 
• Hulp en begeleiding door Kimon-Nederland voor en tijdens je uitzending; 
• Dagelijks optrekken met twee enthousiaste, leergierige kinderen; 
• Een eigen plek op de compound; 
• Een warm en betrokken team in Guinee-Bissau; 
• De mogelijkheid kennis te maken met het veldwerk van project Jedidja, het land, de 

cultuur en nog veel meer… 
• Evt. begeleiding door een onderwijskundige. 

 

Functie-eisen 
• Gods woord is leidend in jouw leven; 
• Je hebt een afgeronde MBO of HBO opleiding in de richting onderwijs en/of 

pedagogiek; 
• Je hebt ervaring met kinderwerk; 
• Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid in zowel werk als privé; 
• Je bent bereid om met een werkgroep aan de funding van je uitzending te werken; 
• Een onderwijskundige achtergrond is een pré. 

 

Meer weten/solliciteren? 

Neem voor meer info contact op met Jos en Jolena Blok (famblok@kimon.nl) of bel naar 
Annerie Steehouwer (06-38772568). Je sollicitatie kun je sturen naar info@kimon.nl.  
 
Meer informatie over project Jedidja vind je hier.  
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