“Good News South Africa” is een christelijke organisatie die werkt onder kinderen
en jongeren in de plattelandsomgeving rond Knysna, Zuid-Afrika. Onze passie is om
de kinderen en jongeren waar wij mee werken te begeleiden naar een hoopvolle
toekomst, zoals God die voor hen heeft. Door middel van onder anderen
programma’s in ons kinder- en jongerencentrum in Karatara, scholing, coaching en
informeel contact willen wij hen motiveren de juiste keuzes te maken.
Om een nog grotere impact te maken in de gemeenschappen waar wij werken
zoeken wij:

KINDER- EN JONGERENWERKERS
(voor minimaal 6 maanden)
Wij vragen van jou:
• Een praktische christelijke levensovertuiging
• Een groot hart voor kinderen en jongeren
• Bereidheid tot samenwerken in een team
• Enthousiasme en een proactieve werkhouding
• Zelflerend vermogen
• Zelfstandigheid en initiatief
• Flexibiliteit in werktijden

M/V

•
•
•
•

Een redelijke beheersing van de Engelse taal (we werken in voornamelijk
Afrikaanssprekend gebied)
Dat je financieel zelfonderhoudend bent (door b.v. het opzetten van een
supportgroep)
Enige ervaring in kinder- en/of jongerenwerk
Rijbewijs is een pré

Wij bieden jou:
• Coaching in het werk
• Persoonlijke ontwikkeling
• Een netwerk van andere organisaties
• Hulp bij praktische zaken zoals huisvesting en vervoer
Dit is jouw kans:
• … om een impact te maken in de levens van de kinderen en jongeren waar
wij mee werken.
• … om een team te vormen met internationale vrijwilligers van Good News
South Africa en andere organisaties.
• … om jezelf te ontplooien en visie voor jouw eigen toekomst te krijgen.
• … om je passie voor kinderen en jongeren uit te leven in een prachtig mooi
land.
Ben jij degene die we zoeken of heb je vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met ons via:
Email: info@goodnewsza.com
Whats App: +27 76 297 9075 (Theo de Jong)
Wie weet, tot ‘straks’ in Zuid-Afrika!
Theo en Jinke de Jong
Teamleiders Good News South Africa

Hy sê toe vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die
Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”
Matheus 9:37-38 (Die Bybel, Afrikaans)

www.goodnewsza.com

