
Vrijwilligerswerk  

1. Voor de activiteiten van Stichting Ibhongo in Nederland 

Stichting Ibhongo organiseert jaarlijks een aantal fonds wervende activiteiten vooral in de 

regio Midden en West- Brabant.  

Voor de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten vragen wij personen om hun 

talenten en vrije tijd met ons te delen. Dit kan op meer structurele dan wel incidentele basis.  

Te denken valt aan:  

- Ontwerpen van PR materiaal 

- Een kraam bemensen op een markt of activiteit 

- Materiaal maken voor kinderactiviteiten (bijv. maskers tekenen, voorbeelden van 

muziekinstrumentjes maken)  

- Begeleiden van kinderactiviteiten 

- Rondbrengen van flyers en posters 

Ook zijn wij op zoek naar iemand die het bestuur wil ondersteunen bij de voorbereiding en 

planning van activiteiten en het zoeken naar mogelijkheden voor fondswerving. We denken 

daarbij vooral aan iemand met veel tijd en die vanuit eerdere werkzaamheden een breed 

netwerk heeft.  

Hebt U belangstelling voor deze vorm van vrijwilligerswerk?  

Neem contact met ons op:  

Stichting Ibhongo, Olmengaard 6, 5051ZZ Goirle; telefoon: 013-5346659. Email: 

info@stichtingibhongo.nl 

2. Voor de projecten van Stichting Ibhongo in Zuid- Afrika 

Stichting Ibhongo organiseert niet zelf vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika en neemt daar ook niet 

de verantwoordelijkheid voor.  

Er zijn wel mogelijkheden om in een van onze projecten betrokken te raken.  

 

Het Home to Grow project werkt niet met vrijwilligers. Deze keuze is gemaakt omdat het om 

beschadigde en getraumatiseerde kinderen gaat, voor wie het niet gunstig is als ze met 

regelmaat zich los moeten maken van mensen aan wie ze zich hechten. Een bezoek aan het 

Home to Grow kan in bepaalde gevallen wel, ook een kortstondige educatieve activiteit, 

maar geen vrijwilligerswerk. Dit overigens alleen in goed overleg met ons. Wij bepalen dan of 

we hierover met St. Francis Trust contact opnemen.  

Het MasiEducare project biedt wel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.  

Daaraan zijn een aantal voorwaarden verbonden.  

- Het moet minimaal om een periode van 3 maanden gaan, bij voorkeur 6 maanden 

- Het is belangrijk dat U enige ervaring heeft in het werken in kansarme situaties. 

- Bij voorkeur beschikken over vaardigheden of opleiding die passen binnen het 

MasiEducare project.  

 

Het vrijwilligerswerk wordt geregeld en gecoördineerd door Gap Year South Africa. Voor 

meer informatie: http://gapyearsouthafrica.com/. Zij zoeken uit of U past in het MasiEducare 

project, ze kennen de verwachtingen van Masicorp goed en regelen ook huisvesting.  

Interesse? Wij raden U aan om via de website met hen contact te zoeken.  

http://gapyearsouthafrica.com/

