
 
 

Enthousiaste festivalvrijwilligers met een solidair hart 
 
Wil jij je engageren voor een belangrijk doel en de waarden verdedigen die je na aan het hart liggen? 
Memisa zoekt vrijwilligers om haar teams te versterken tijdens verschillende festivals (juni-
september 2019).  Aarzel niet langer, vervoeg het #TeamMemisa en strijdt samen met ons tegen 
moedersterfte in Afrika! 
 

Omschrijving: 
Memisa zoekt sociale vrijwilligers die een stand kunnen bemannen op verschillende festivals. Tijdens 
een interactief spel leg je de werking van Memisa uit en sensibiliseer je de bezoekers over de acties 
van Memisa in Afrika. We zijn aanwezig op Wereldfeest Leuven, het Vijverfestival (Dilbeek), Sfinks 
Mixed (Boechout), Manifiesta (Bredene). Andere festivals moeten nog bevestigd worden. 
 

Jij: 
- bent 18 jaar of ouder 
- hebt bij voorkeur een rijbewijs B 
- bent Nederlandstalig of tweetalig Nederlands/Frans 
- bent beschikbaar in het weekend 
- bent sociaal en kan een verhaal vertellen 
- hebt een solidair hart 
 

Wat biedt Memisa jou? 
Als vrijwilliger krijg je een op maat gemaakte opleiding, zowel over Memisa als over het 
vrijwilligerswerk op zich en word je professioneel omkaderd. Samen met Memisa strijd je tegen 
moeder- en kindersterfte en draag je bij aan het wereldburgerschap. Je kan je eigen waarden in de 
verf zetten en nieuwe kennis opdoen (een ervaring die mooi op een CV staat). Je draagt de missie uit 
van een ngo die expert is op vlak van gezondheidszorg. Je krijgt toegang tot een netwerk binnen de 
ngo-sector. Bovendien krijg je een onkostenvergoeding en heb je gratis toegang tot verschillende 
festivals.  
 

Wie is Memisa? 
Memisa is een ngo die strijdt voor toegang tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. 
We ondersteunen de medische centra en ziekenhuizen en hun personeel. Memisa bereikt meer dan 
7 miljoen mensen in 5 Afrikaanse landen (Benin, Burundi, Guinee, Mauritanië en DR Congo). In India 
werkt Memisa met lokale ngo’s rond sensibilisering van de bevolking over hun recht op gezondheid. 
De gezondheid van moeders en kinderen is onze prioriteit. 
 

Geïnteresseerd? 
Schrijf je in via deze link: http://tinyurl.com/y437fb4l  
Of neem contact op met Ellen via communicatie@memisa.be of telefonisch via 02/454.15.49 
 
www.memisa.be / www.facebook.com/memisabelgium / www.instagram.com/memisabelgium 
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