
Profiel Vrijwilliger Voorlichting 
 
De sociale dienstverlening van Stichting Pelita is niet alleen contextgebonden en cultuursensitief 
maar bovenal laagdrempelig. De doelgroep  vraagt van je om zichtbaar en toegankelijk te zijn in een 
informele setting.  
 
De eerste generatie Indische Nederlanders en Molukkers raakt op leeftijd en dreigt soms ook door 
zijn achtergrond geïsoleerd te raken. De activiteiten en ondersteuning van Pelita kunnen dit helpen 
voorkomen. Pelita zoekt mensen die hen daarmee in aanraking kunnen brengen. Op die manier 
krijgen we beter zicht op de hulpvragen die bij de eerste generatie leven. 
 
Pelita zoekt vertegenwoordigers op bijeenkomsten waar mensen komen die leden van de eerste 
generatie kennen die eenzaam zijn en niet meer  aan het sociale verkeer deelnemen. Denk daarbij 
niet alleen aan gelegenheden als de herdenking op 15 augustus en de Tong Tong Fair, maar ook aan 
zorg- en vrijwilligersmarkten, of  multiculturele activiteiten in wijken. Pelita zoekt daarom vrijwilligers 
die als ambassadeur van dit initiatief kunnen optreden. Onze vrijwilligers volgen een dagdeel lang 
een  inwerkprogramma en zijn tenminste  4 dagen per jaar beschikbaar  om in een informatiestand 
voorlichting te geven. We streven naar een goede spreiding van kandidaten over het hele land. 
 
Wij zoeken naar mensen met: 

 Affiniteit met de Indische en Molukse doelgroep en geschiedenis; 

 Een outreachende en communicatieve houding en een luisterend oor; 

 Een enthousiaste en representatieve uitstraling; 

 De bereidheid informatie te verzamelen en eigen te maken; 

 Administratieve vaardigheden en beheersing van de verslaglegging van gesprekken; 

 Bewustzijn van de eigen grenzen en vaardigheid door te verwijzen bij problematiek. 
 
We verwachten dat de vrijwilliger: 

 Beschikbaar is voor een het inwerkprogramma; 

 Tenminste vier dagen per jaar beschikbaar is; 

 Bereid is om te reizen (mx. 50 kilometer enkele reis); 

 Eénmaal per jaar deelneemt aan een evaluatieronde; 

 Goed met feedback om kan gaan en bereid is zichzelf te verbeteren; 

 Meehelpt met de op- en afbouw en inrichting van de stand. 
 
De voordelen voor jou als vrijwilliger zijn: 

 Uitnodiging voor de jaarlijkse vrijwilligersdag 

 Gratis abonnement op Pelita Nieuws 

 Opleidingsmogelijkheden (o.a. bij NOV) 

 Leuke sfeer in het vrijwilligersteam, nieuwe sociale  contacten 

 Deelnemen aan levendige bijeenkomsten, vaak  in de Indische en/of Molukse sfeer 

 Het ontwikkelen van je vaardigheden  
 
Daarnaast vergoedt Pelita je reiskosten en heb je als vrijwilliger een ongevallen- en 
aansprakelijkheidsverzekering. De vrijwilligers worden ondersteund door een vrijwillige coördinator 
en een beroepskracht. De taken dienen volgens de richtlijnen van de organisatie te worden 
uitgevoerd. Wil je bijdragen aan onze activiteiten, stuur dan je CV met een motivatie aan 
vrijwilliger@pelita.nl  Ook eventuele vragen kun je richten aan dit emailadres.  
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