Functieomschrijving Stagiaires / Afstudeeronderzoek Afvalverbranding San Jose de
Buenavista Filipijnen
Achtergrond Stichting Let’s Care
Stichting Let’s Care heeft, op de Filipijnen, een rehabilitatieprogramma voor mishandelde en misbruikte
meisjes, een straatjongensproject en een eco farm. Daarnaast werken we nauw samen met tal van
andere lokale overheden en organisaties.
Voor het verder verbeteren van en een bijdrage leveren aan de lokale milieusituatie zijn we door de
gemeente gevraagd mee te helpen met de afvalverbrandings problematiek .
Na het onderzoek, wat uit dient te monden in een inventarisatie rapport met conclusies en aanbevelingen
kunnen de aanbevelingen in een volgende stage of onderzoek ronde geïmplementeerd worden.
Daarna kan in het derde deel van dit traject een evaluatie onderzoek uitgevoerd worden.
Titel: Stagiaire/vrijwilliger: Afvalverbranding
Locatie: Gemeente San Jose, Antique, Panay Island, Filipijnen
Tijdsbestek: door vrijwilliger en stagair zelf in te vullen
Contract: op basis van de voorwaarden van het work, study en travel programma
Rapporteren aan: Hoofd afdeling Milieu
Begeleiding desgewenst tevens op afstand van ing. EB Vinkers (milieukundige ingenieur)
Onderzoeksvragen
1. Hoe en welk afval en welke hoeveelheden wordt er nu verbrandt
2. Wat is daarbij de schade voor mens en milieu
3. Wat is de gewenste situatie, hoe zou dit tegengegaan kunnen worden en welke oplossingen zijn
er mogelijk met optimaal milieur en gezondheids rendement
4. Hoe zou dit gerealiseerd kunnen worden.
5. Implementatie

Wie zoeken wij?
Wij zijn opzoek naar studenten en/of vrijwilligers die een technische achtergrond hebben. Milieukunde of
Civiele techniek. Heb je een andere achtergrond, maar wel veel ervaring op dit gebied dan nodigen wij
ook jou uit om te reageren. Het is aan te bevelen met 2 studenten te komen. Je kunt elk je eigen
onderzoek doen maar dan heb je elkaar als sparringpartner.
Interesse?
Ben je helemaal enthousiast geworden? Meld je meteen aan via http://letscare.net/aanmelden/ Mocht je
nog vragen hebben of meer informatie willen, mail ons of bezoek onze website.
Vriendelijke groet,
Erna Vinkes
Directeur Stichting Let’s Care
www.letscare.net
info@letscare.net
telefoon: 06-29035634

