GEZOCHT: MEDEWERKERS WORK, STUDY &
TRAVEL PROGRAMMA
Geloof jij in een betere en mooiere wereld? Kom dan bij Let’s Care!
De organisatie
Stichting Let’s Care is een in 2008 opgerichte non-profit organisatie met een bestuur en
een aantal vrijwilligers en ambassadeurs. Sinds 2011 is op de Filippijnen een tehuis opgezet voor
mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes die 1 ½ jaar een intensief begeleidings- en 1 ½ jaar
een after care programma volgen gericht op rehabilitatie, persoonlijke ontwikkeling, empowerment,
school, studie en re-integratie in de community. Daarnaast zijn een tweetal straatjongentjes projecten
operationeel en een provincie brede preventie campagne kindermisbruik. Tevens hebben we een Eco
Farm en andere inkomsten genererende projecten zodat we in de toekomst zoveel mogelijk financieel
zelfstandig kunnen opereren. De focus ligt nu op het continueren van de sociale programma’s en het
verder uitbouwen van onze inkomsten genererende projecten.
Wij ontvangen geen overheidssubsidie en zijn geheel afhankelijk van donaties, sponsoring en spontane
hulp van particulieren, bedrijven en instellingen.
Wat zoeken wij
Let’s care is een stichting met een klein bestuur, een enthousiast team van vrijwilligers met ambitie voor
groei en lange termijn continuering. Daarom willen wij graag meer activiteiten uitvoeren die donateurs,
financiën en bekendheid opleveren. Hiervoor zijn wij op korte termijn op zoek naar enthousiaste en
deskundige mensen die willen bijdragen aan het creëren van een betere en mooiere wereld. Wij zoeken
zowel bestuursleden, vrijwilligers, stagiaires die o.a. affiniteit hebben met:

WORK, STUDY & TRAVEL
Dit programma staat net in de startblokken. Het doel van het programma is om studenten, stagiares,
onderzoekers, vrijwilligers en andere jongeren en ouderen te werven om aan dit programma deel te
nemen. Zij kunnen dan werken, leren, studeren en tegelijkertijd helpen om de projecten van Let’s Care
te verbeteren en ook nog de Filipijnen van binnenuit ervaren.
Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om dit vorm te geven en om mensen hiervoor te werven en
te begeleiden in het traject.
Wij zoeken binnen afzienbare termijn ook nog een vrijwilliger die dit programma gaat begeleiden op de
Filipijnen. Dit is dan een functie voor minimaal een half jaar.
De functies
Wij komen graag in contact met mensen die ideeën hebben over en verantwoordelijkheid willen nemen
voor en zitting willen hebben in de werkgroep Fondsenwerving. Taken hiervan bestaan o.a. uit:
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Het werven van vrijwilligers, studenten, stagiaires en overige geïnteresseerden;
Het bijhouden van de website met informatie;
Het coördineren en/of uitvoeren van activiteiten in Nederland voorafgaand aan het vertrek;
Geven van adviezen voor verbetering van het programma;

Afhankelijk van je interesse en expertise kun je een, meerdere of alle taken hiervan uitvoeren.
De werkgroep werkt onderling samen en komt regelmatig bijeen. Per werkgroep wordt een werkgroep
coördinator aangewezen. De werkgroep rapporteert terug aan het hiervoor aangewezen bestuurslid of
directeur.
Het is onze bedoeling om de eindverantwoordelijkheid van de verschillende aandachtsgebieden onder
de bestuursleden te verdelen. Per aandachtsgebied wordt er dan een werkgroep samengesteld
bestaande uit vrijwilligers en stagiaires, gecoördineerd door het betreffende bestuurslid.
Ons aanbod
 Bijdragen aan het creëren van een betere en mooiere wereld
 Deel uitmaken van een enthousiast team in een (inter) nationale omgeving
 Ruimte voor het uiten van jouw passie voor het goede doel
 Kunnen werken in je eigen tempo, op je eigen-wijze, met jouw beschikbare tijd
 Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 Leren en jezelf verder ontwikkelen
 Vergaderingen met daadkracht en humor
Gemiddelde Tijdsinvestering
Dit wordt bepaald door hoeveel tijd, passie en energie je zelf bereid bent er in te steken, hoe goed je het
wilt doen, hoe efficiënt en snel je werkt en hoeveel taken je wilt oppakken. We verwachten dat er
minimaal 4 uur per week besteedt wordt. Is deze tijdsruimte er niet, dan is uit ervaring gebleken dat het
geen zin heeft om met elkaar in zee te gaan.
Voor stagiaires die hun stage of afstudeeropdracht bij Let’s Care willen vervullen is het uiteraard
mogelijk om meer taken op te pakken en daardoor meer uren, conform de studie-eisen, te kunnen
besteden.
Interesse
Aanvullende informatie over onze stichting en activiteiten vind je op www.letscare.net of in onze
nieuwsbrief of jaarverslag. Graag zijn wij bereid mondeling aanvullende informatie te geven over onze
vacatures. Stuur je motivatie brief en CV naar Erna Vinkers, bestuurslid van Let’s Care:
stichtingletscare@gmail.com met vermelding van je telefoonnummer, dan neemt zij binnen 2
werkdagen contact met je op. Voor meer informatie bel met 06-29035634.
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