Vrijwillig(er)(ster) (m/v/x)
Memisa is een ngo die strijdt voor toegang tot 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 en in India. De
gezondheid van moeders en kinderen is onze prioriteit. www.memisa.be
Memisa organiseert dit jaar voor de 4e keer de ‘Mama’s voor het leven’-fotoshoots
(www.mamasvoorhetleven.be). Bovenop het aanbieden van een uniek moment aan
moeders en hun kinderen, wil Memisa ook Belgische mama’s informeren over de
moeilijkheden die Afrikaanse vrouwen ondervinden tijdens hun zwangerschap en
bevalling.
Memisa zoekt vrijwilligers om ons team te vervoegen tijdens de ‘Mama’s voor het
leven’-fotoshoots1 op:
 25 april 2021 (Vogelhoekstraat 85 - 9050 Gent)
 8 mei 2021 (Leermarkt 5, 2800 Mechelen)
 1 – 2 – 29 en 30 mei 2021 (Vorste Steenweg 254 - 1060 Sint-Gillis)
Wenst u zich te engageren voor een goed doel en onze waarden die u ook nauw aan
het hart liggen uit te dragen? Vervoeg u dan bij ons team en strijd samen met ons
tegen moedersterfte in Afrika!

Omschrijving van de taken:
 Voorbereidingen in de fotostudio (ophangen van signalisatie, …)
 Ontvangen van deelnemers aan de Mama’s voor het leven-fotoshoots
 Voorstellen van Memisa en Mama’s voor het leven aan de deelnemers

Onze ideale vrijwillig(er)(ster):
 U waardeert dezelfde waarden als Memisa
 U bent 18 jaar of ouder
1

De data zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen in functie van de sanitaire situatie en maatregelen die
op dat moment van kracht zijn in de strijd tegen het coronavirus.

 U bent beschikbaar op 1 (of meerdere) van onderstaande data :
o 25 april (Gent)
o 8 mei (Mechelen)
o 1 – 2 – 29 en 30 mei 2021 (Brussel)
 U spreekt Nederlands (kennis van het Frans is een grote meerwaarde)
 U bent sociaal en communiceert vlot met onbekenden
 U bent enthousiast en hebt zin om deel uit te maken van ons team
Memisa biedt u:
- een verrijkende en solidaire ervaring binnen een dynamisch team
- een professionele omkadering
- een vergoeding voor uw transportkosten per gewerkte dag
- eten en drinken zal ter plaatse beschikbaar zijn
Interesse?
Stuur ons een korte motivatiemail (naam en voornaam, waarom u ons wenst te
helpen en uw telefoonnummer) naar communicatie@memisa.be met als onderwerp
“vrijwilligerswerk Mama’s voor het leven”.

De betrokken personen in het aanwervingsproces zullen uw gegevens in alle
confidentialiteit verwerken en beheren. Deze gegevens zullen maximaal 12 maanden
bijgehouden worden.

