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

Onderwijsvrijwilliger Madagaskar (m/v) 
 

In september 2022 zijn Wouter en Sanne van Holst samen met hun kinderen Anna (2014), 
Nathan (2015) en Daniël (2020) vertrokken naar Madagaskar. Daar zijn zij gestart met het 
project ‘Hosanna’. Daarbij richten ze zich op kinderevangelisatie en hulp aan kinderen in 
nood.  
 
Wat ga je doen? 
Als onderwijsvrijwilliger geef jij voor een periode van minimaal een jaar basisonderwijs aan 
Anna (groep 5) en Nathan (groep 3). ’s Morgens begin je met een Bijbelles. Naast reguliere 
lessen geef je ook praktijklessen door bijvoorbeeld met de kinderen in de moestuin aan de 
slag te gaan of spelenderwijs te leren. Verder zou het fijn als je wilt helpen bij de 
kinderbijbel-club die op zaterdagochtend wordt gegeven aan buurtkinderen. 
 
Wat kun je van ons verwachten? 

 Hulp en begeleiding door Kimon-Nederland voor en 
tijdens je uitzending; 

 Een periode intensief optrekken met twee lieve, 
zorgzame kinderen; de één spontaan en energiek, 
de ander rustig en leergierig; 

 Een eigen woonruimte in het gebouw; 
 Een unieke kans om werkzaam te zijn in 

Madagaskar; 
 Een aantal middagen, de avonden, de 

zaterdagmiddag en de zondag ben je vrij; 
 De mogelijkheid te helpen bij de kinderbijbel-club 

op zaterdagochtend. 
 

Functie-eisen 
 Je hebt een levende relatie met God en 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 hebt inlevingsvermogen en geduld; 
 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; 
 Je hebt (een beetje) kennis van de Franse taal; 
 Het is een pré als je een keyboard of ander instrument kunt bespelen en eventueel 

ook muziekles kunt geven aan Anna en Nathan;  
 Het is erg handig als je auto kunt rijden i.v.m. lange afstanden; 



 Je bent bereid om te leven onder primitieve omstandigheden. 
 

Meer weten/solliciteren? Neem voor meer info contact op met Wouter en Sanne van Holst 
(woutervholst@hotmail.com) of bel naar Kimon (085 0407610). Je sollicitatie kun je sturen 
naar info@kimon.nl. 
 
Meer informatie over het project vindt je op kimon.nl/campaigns/familie-van-holst. 
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