Vrijwilliger meidenwerk
Vrijdag van 14.30-16.00 uur

The Mall Jongerenwerk staat dichtbij de leefwereld
van jongeren in Gorinchem. Al meer dan 16 jaar zoeken we jongeren op waar ze zijn. We verrichten onze
werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht
hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins. Samen met een groot team van vrijwilligers werken jongerenwerkers aan het opbouwen en onderhouden van vertrouwensrelaties met jongeren. We willen
dat jongeren groeien, hun eigenwaarde ontdekken,
zichzelf en hun talenten ontwikkelen en een bijdrage
(leren) leveren aan onze samenleving.

WAT GA JE DOEN?
Samen met de meidenwerker begeleid je meiden die
naar de MeidenMall in de Gildenwijk komen. Je bent
wekelijks ongeveer twee uur beschikbaar om de groep
te draaien en mee te helpen met voorbereiden en afsluiten. Als je wilt, vinden we het heel leuk als je meehelpt in het uitdenken van de activiteiten. In ons programma gebruiken we de methodiek SuperWoman
om op een ontspannen manier met serieuze onderwerpen bezig te zijn.
Tijdens de MeidenMall leg je contact met de meiden
en bouw je een vertrouwensband met hen op. Je
maakt hen enthousiast voor de activiteiten die we bieden en geeft hen verantwoordelijkheid in de uitvoering
hiervan. Je signaleert waar de meiden tegenaan lopen
en bespreekt dat met de meidenwerker.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger voor de MeidenMall Gildenwijk op vrijdag van 14.30-16.00 uur
(niet in de schoolvakanties). Daarnaast is ook een
vrijwilliger bij de MeidenMall Lingewijk welkom. Deze
vind iedere woensdag plaats van 15.15-16.45 uur.

WIE ZOEKEN WE?
We zoeken naar een vrouw met hart voor meiden. Je
kunt omgaan met de verschillende achtergronden en
soms moeilijke thuissituaties. Je staat stevig in je
schoenen, bent enthousiast en kan goed samenwerken.

WAT BIEDEN WIJ?
We bieden je een uitdagende ervaring in een hecht
team van vrijwilligers en medewerkers. Je krijgt veel
kansen om te leren en een uniek kijkje in de huidige
jongerencultuur.

MEER INFORMATIE
Voor vragen over de vacature of als je graag wilt reageren, kun je contact opnemen met Eline Wittekoek
(eline.wittekoek@yfc.nl, 06-28853421).

