
GEZOCHT: Bestuurslid Adamfo Ghana  
(max. 2 uur per week, vrijwillig) 

Aadamfo Ghana - een stichting die zich inzet voor straatkinderen in Ghana - is op zoek naar een  

extra bestuurslid. Dit is jouw kans om Ghanese kinderen een betere toekomst te geven! 

Jij kunt als bestuurslid ervaring opdoen en tegelijkertijd jouw bijdragen leveren. 

Ben je goed in PR en communicatie, top! Daar kun je ons goed mee helpen. Of vind je het leuk om 

fondsenwerving te doen of de website up to date te houden, ook superfijn. 

Voel jij je betrokken bij de situatie van straatkinderen in Ghana en ben je op zoek naar leuk en  

zinvol vrijwilligerswerk? Dan ben jij diegene die wij zoeken. We horen graag van je! 

 

Wat ga je doen? 

Je draait mee in ons gezellige bestuur en houdt je (in overleg) bezig met: 

• Communicatie klussen zoals het plaatsen van berichten op de sociale media (Facebook,  

Twitter en Linkedin) en (mede) samenstellen van de halfjaarlijkse Nieuwsbrief; 

• Bijdragen aan de fondswerving, rapportages, ontwikkelen van projecten, etc; 

• Bezoek van Partin-dagen, Afrika-dagen en netwerken met andere organisaties in NL; 

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

Nogmaals, we zien graag dat je de dingen oppakt die jij leuk vindt om te doen. En met elkaar en in  

overleg maken we het waar.  

Wat we graag zien (maar geen must) 

• Het is heel mooi als je kennis hebt van PR en communicatie; 

• Ervaring met het beheer van websites (Wordpress) en het gebruik van social media, nice! 

• Je hebt affiniteit met internationale samenwerking en straatkinderen (in Ghana); 

• Je bent een enthousiasteling die ons graag wilt helpen met je goede ideeën; 

• Zowel Engels als Nederlands beheers je goed (onze overleggen zijn in het Engels); 

• Je kunt zelfstandig vanuit huis werken; 

• Maar vindt het ook heel leuk om elkaar soms ‘in real life te zien’ (lees: overleg)! 

• Je hebt ongeveer 2 uur in de week tijd om iets voor Adamfo Ghana te doen. Soms wat minder  
kan ook, we klokken je niet ;) 

 
Dit krijg je er voor terug 

• Samen met een gemotiveerd team ben je actief betrokken en breng je een positieve  

verandering teweeg voor straatkinderen in Ghana; 

• Een afwisselend takenpakket en de mogelijkheid je vaardigheden uit te breiden door bijv. 

trainingen te volgen 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. 

Lijkt dit je leuk, of ken je iemand? 

Kijk op onze website voor meer informatie  

over Adamfo Ghana: www.adamfoghana.com.  

We horen heel graag van je! Neem contact op  

met Marre Adu-Ampong  

via info@adamfoghana.com  
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