
 

 

 

 

 

Ben jij een enthousiaste netwerker met een flinke portie creativiteit? Kun je mensen meekrijgen 

en enthousiasmeren om zich samen met jou in te zetten voor een goed doel? Dan zijn wij 

wellicht op zoek naar jou!  

Vrijwilliger acties 

 

Doel van de functie 

Als vrijwilliger acties initieer en organiseer je fondsenwervende acties voor WereldOuders in jouw 

regio. Je neemt graag initiatief en je ziet kansen en mogelijkheden om het werk van WereldOuders 

onder de aandacht te brengen van een breed netwerk. Het maakt jou gelukkig om samen met 

anderen in actie te komen en iets te kunnen doen voor WereldOuders. 

Over de functie 

Regelmatig komen mensen in actie voor WereldOuders. Zij organiseren activiteiten om geld in te 

zamelen de kinderen in onze familiehuizen. De acties zijn zeer divers en variëren van een 

sponsorloop tot een statiegeldactie en van een dansvoorstelling met de hele klas tot het opzetten van 

een pop-up huiskamerrestaurant voor één avond waarvan de opbrengst naar WereldOuders gaat. Als 

vrijwilliger acties initieer je lokale acties, je gaat actief op zoek naar kansen in de lokale markt en je 

biedt begeleiding aan deze mooie initiatieven. Je stimuleert, informeert en begeleidt de actievoerders. 

Jij helpt WereldOuders om lokaal te groeien en zichtbaar te zijn! 

Taken 

- Initiëren van nieuwe acties 

- Begeleiden van acties 

- Uitbouwen van het lokale netwerk (o.a. door presentaties geven bij scholen,  serviceclubs en 

bedrijven) 

Profiel 

-  Affiniteit met onze doelstelling 

-  Proactief, zelfstandig, enthousiast 

-  Sociaal en communicatief vaardig  

 

Wij bieden 

-  Een uitdagende vrijwilligersfunctie  

-  Ondersteunende trainingen 

-  Onkostenvergoeding 

-  Een enthousiast team collega’s 

-  Professionele begeleiding door onze Coördinator acties derden 

Over WereldOuders  

WereldOuders werkt aan de empowerment en persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare kinderen en 

gezinnen in Latijns-Amerika. Bij ons krijgen ze aandacht en de ondersteuning die bij hen past. 

WereldOuders heeft een unieke aanpak, gestoeld op vier pijlers: een veilig thuis, gezondheid, 

educatie en zelfstandigheid.Meer informatie vind je op www.wereldouders.nl. 

 

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je CV en motivatie naar: caroline@wereldouders.nl.  

http://www.wereldouders.nl/
mailto:caroline@wereldouders.nl

