Wil jij je inzetten
voor Aanzet?
Wij zoeken
vrijwilligers m/v
die hun talent willen inzetten
en ontwikkelen voor onze
voorleesprojecten voor kinderen
en taallessen voor ouders.

Stichting Aanzet is een deskundige partner voor professionals en ouders in onderwijs, opvang en opvoeding. Met diverse
projecten, workshops en trainingen op het gebied van opvoeding en onderwijs vergroot Stichting Aanzet de ontwikkel- en
onderwijskansen van kinderen. We zijn trots op onze onmisbare en enthousiaste vrijwilligers die hun talenten inzetten, ontdekken en ontwikkelen. Zo vergroten we samen mogelijkheden!
We zoeken vrijwilligers voor onze projecten de VoorleesExpress, de Boekfiets (nieuw vanaf 2019!) en Nederlandse taalles
voor volwassenen. Lees op onze website hoeveel tijd en welke kennis en talenten je voor deze projecten nodig hebt.
We vragen je enthousiasme en betrokkenheid. Je bent sociaal en flexibel, je hebt affiniteit met kinderen (VoorleesExpress
en Boekfiets) en je bent geïnteresseerd in andere culturen. Je hebt voorlees-, taal- of toneeltalent. Als je je aanmeldt als vrijwilliger rekenen ouders en kinderen op je komst! Je bent minimaal 18 jaar, je beheerst de Nederlandse taal en je kunt een
Verklaring omtrent Gedrag overleggen (de kosten worden vergoed).

www.stichtingaanzet.nl

Wat brengt het je?

Ben je:
• Enthousiast om voor te lezen en/of te helpen bij
onze taallessen?
• ouder/grootouder en wil je kinderen en andere
ouders op een leuke manier helpen?
• student of werkzoekend en wil je extra kennis en
ervaring opdoen?
• gepensioneerd en wil je je kennis en kunde
inzetten voor een maatschappelijk doel?

• J e wordt getraind en begeleid door medewerkers
van Aanzet. Voor een aantal projecten maak je
ook gebruik van e-learning.
• Je doet kennis op over interactief voorlezen,
meertaligheid en het betrekken van ouders;
• Je doet waardevolle maatschappelijke
(werk)ervaring op;
• J e draagt bij aan kennismaking van
mensen uit verschillende culturen;
• J e wordt lid van het actieve
vrijwilligersnetwerk van Aanzet.
Een aantal keer per jaar word je
uitgenodigd voor interessante
workshops en gezellige bijeenkomsten.

Zet je dan in bij Aanzet!
Je kunt je inzetten voor een of meer projecten die bij jouw kennis, talent, ervaring en interesse passen. Kijk ook op onze website www.stichtingaanzet.nl
Neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden. Stuur een mail aan
info@stichtingaanzet.nl of bel 010 – 2322111.

www.stichtingaanzet.nl

