
	  

GEZOCHT:	  ONDERWIJS-‐ONDERSTEUNER	  VOOR	  MALAWI	  
	  
De	  families	  Van	  den	  Boogaart	  en	  Visser	  zijn	  door	  de	  GZB	  uitgezonden	  naar	  Ekwendeni	  in	  Malawi.	  Ze	  zijn	  op	  zoek	  
naar	  iemand	  die	  het	  onderwijs	  aan	  hun	  kinderen	  zou	  willen	  begeleiden	  vanaf	  januari	  tot	  juli	  2016.	  	  
Per	  dag	  heb	  je	  drie	  tot	  vijf	  kinderen	  in	  de	  klas	  die	  werken	  op	  verschillende	  niveaus	  	  (groep	  4,5,7	  en	  eerste	  klas	  
middelbare	  school).	  Daarnaast	  heb	  je	  ook	  nog	  een	  middagje	  kleuterschool	  met	  de	  jongsten.	  	  
	  
Wat	  verwachten	  we	  van	  jou?	  	  

• Je	  bent	  positief	  christelijk	  en	  kerkelijk	  betrokken.	  
• Je	  hebt	  een	  afgeronde	  PABO	  opleiding.	  
• Je	  bent	  beschikbaar	  voor	  een	  periode	  van	  6	  maanden,	  vanaf	  januari	  tot	  juli	  2016.	  
• Je	  draait	  je	  hand	  er	  niet	  voor	  om	  als	  je	  verschillende	  leeftijden	  in	  een	  klas	  moet	  begeleiden.	  
• Het	  lijkt	  je	  leuk	  om	  op	  jezelf	  te	  wonen	  in	  een	  ander	  land	  met	  een	  andere	  cultuur,	  taal	  en	  klimaat.	  
• Je	  bent	  een	  stabiel	  persoon	  die	  zelfstandig	  en	  initiatiefrijk	  is.	  

	  
Wat	  kun	  jij	  verwachten?	  
	  

• Enthousiaste	  kinderen.	  	  
• Wereldschool	  materiaal	  waarin	  de	  lessen	  helemaal	  zijn	  uitgeschreven.	  
• Een	  unieke	  ervaring	  van	  het	  wonen	  en	  werken	  in	  een	  zendingssituatie	  in	  Afrika.	  
• Een	  betrokken	  en	  inspirerende	  gemeenschap	  (en	  bijbelkring)	  op	  de	  missiepost	  van	  zowel	  lokale	  mensen	  

als	  andere	  buitenlanders.	  	  	  
• De	  mogelijkheid	  om	  je	  in	  te	  zetten	  voor	  activiteiten	  op	  de	  blindenschool,	  de	  tienerclub	  voor	  tieners	  met	  

HIV	  en	  de	  zondagschool.	  	  
• Een	  vliegticket,	  een	  onkostenvergoeding	  van	  de	  GZB	  en	  huisvesting.	  

	  
Herken	  jij	  jezelf	  in	  het	  hierboven	  opgestelde	  profiel	  neem	  dan	  snel	  –	  maar	  in	  ieder	  geval	  voor	  eind	  september	  -‐	  
vrijblijvend	  contact	  op	  met	  Tjerk	  en	  Marieke	  Visser	  of	  Martijn	  en	  Anneke	  van	  den	  Boogaart	  via	  	  
tjerkmarieke@gmail.com	  	  of	  martijnenanneke@bewogenmetmalawi.nl	  .	  We	  willen	  je	  vragen	  om	  deze	  oproep	  
biddend	  in	  overweging	  te	  nemen.	  Het	  uiteindelijke	  sollicitatiegesprek	  zal	  door	  de	  GZB	  worden	  gedaan.	  
	  

Kijk	  ook	  even	  op	  de	  volgende	  websites	  om	  je	  een	  goed	  beeld	  te	  vormen:	  
www.bewogenmetmalawi.nl	  	  	   www.vissersinmalawi.blogspot.com	  	   www.gzb.nl	  
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