
 

 

 

Stichting Adamfo Ghana is op zoek naar een  

Bestuurslid met als aandachtsgebied communicatie & PR 

Voel je je betrokken bij de situatie van straatkinderen in Ghana en ben je op zoek naar leuk en zinvol 
vrijwilligerswerk? Heb je kennis op het gebied van communicatie & PR en ben je enthousiast om je in te 
zetten binnen een kleine maar dynamische organisatie? Kom dan (gemiddeld) 2 - 4 uur per week ons 
bestuur versterken. 
 
Wat ga je doen? 
Je draait mee in ons bestuur en gaat je bezig houden met: 

• het plaatsen van berichten op de sociale media (Facebook, Twitter en Linkedin); 

• het bijhouden en vernieuwen van onze website; 

• het samenstellen van de halfjaarlijkse Nieuwsbrief; 

• andere gerelateerde klussen waarbij veel ruimte is voor jouw eigen inbreng. 
 

Wie we zijn 
Adamfo Ghana is een stichting dat zich inzet voor een betere toekomst voor straatkinderen in Ghana.  
We werken nauw samen met een aantal lokale partners in Kumasi, Accra en Tamale. Onze focus ligt  
op projecten op het gebied van onderwijs, beroepsopleidingen, voorlichting en advocacy. Het bestuur  
komt twee of drie keer per jaar bij elkaar om de voortgang van onze acties te bespreken, daarnaast 
onderhouden we telefonisch en via internet contact. 
 
De vrijwilliger communicatie & PR is van enorme waarde voor onze stichting. De communicatie & PR 
gerelateerde taken kosten ongeveer 2 tot 4 uur per week, met een variatie van  
rustige en iets drukkere perioden. Dit is dus ook prima om naast je studie of werk te doen. 
 
Wij zoeken iemand die:  

• Kennis heeft van communicatie en PR in het algemeen. Specifiek ervaring met beheer van 
(Wordpress) websites en het gebruik van sociale media; 

• Enthousiast is en affiniteit heeft met internationale samenwerking en straatkinderen in Ghana; 

• Een goede beheersing heeft van het Nederlands en Engels; 

• Zelfstandig vanuit huis kan werken, maar ook blij wordt van regelmatig overleg; 

• Min. 2-4 uur per week beschikbaar is. 
 
Dit bieden we jou: 

• De kans om binnen een gemotiveerd team actief betrokken te zijn en samen positieve  
verandering teweeg te brengen voor straatkinderen in Ghana; 

• Een afwisselend takenpakket en de mogelijkheid om je vaardigheden uit te breiden door bijv. 
trainingen van de landelijke organisatie Wilde Ganzen; 

• Veel vrijheid in het aandragen en uitwerken van jouw eigen ideeën;  

• Reiskosten en andere onkosten worden in overleg vergoed. 
 
Heb je belangstelling?  
Wil je meer weten, kijk eens rond op onze website: www.adamfoghana.com.  
 
Heb je nog vragen of zie je deze functie wel zitten? Neem dan contact op met Marre Adu-Ampong  
via info@adamfoghana.com. 
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