PA R A D I J S ZO E K T J O U !
GEZOCHT:
- Vrijwillige kleuterleerkracht in Lamu, Kenia
- Periode September - December 2021 (of langer)
- Interesse en inzicht in de leefwereld van het jonge kind
- Leerkracht/pedagogische bekwaamheid is geen vereiste, ervaring met of opleiding in de Steinerpedagogie een pluspunt
- Creatief, flexibel, zelfstandig en enthousiast
- Kost en inwoon in overleg
Ben je op zoek naar een unieke (praktijk)ervaring of heb je nood aan even iets anders en schrikt een buitenlands avontuur jou
niet af. Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn een Belgisch-Keniaans gezin met 2 jonge kinderen van 3 en 5 jaar en wonen op
Lamu, een prachtig eiland voor de kust van Kenia waar de zon je wakker maakt voor een ochtendduik en het leven doordrenkt
is van cultuur en tradities.
Voor onze 2 kinderen zijn wij op zoek naar een kleuterleerkracht (thuisonderwijs) die hen met veel warmte, empathie en op een
creatieve manier hun plaats in de wereld wil laten ontdekken en hun individuele talenten mee wil ontplooien. Iemand die out of
the box kan denken en de natuur ziet als een bron van inspiratie. Iemand die samen met onze kinderen op ontdekking wil gaan
en hen motiveert en enthousiasmeert in het spelend leren en ontdekken.
De ‘klas’ gaat door op weekdagen van 9u tem 13u maar we vragen een flexibele houding. Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de dagen zelfstandig kan invullen. We bieden jou een onvergetelijke ervaring
waarin je deel uitmaakt van een lokale gemeenschap en ondergedompeld wordt in een andere cultuur.
Naast de ‘lesuren’ is er nog heel wat vrije tijd om te ontdekken wat het eilandleven te bieden heeft en op een veilige manier van
Afrika te proeven. Wij trekken er als gezin graag op uit voor zeiltochten, bootje varen, kamperen, wandelen, kayakken, safari ...
en nemen je graag mee op avontuur. Het is ook mogelijk om een paar dagdelen vrijwilligerswerk te doen bij een andere organisatie (bv. kunsteducatieve organisaties die werken met kwetsbare kinderen uit achtergestelde regio’s, werken met dieren, een
lokale school, ... ).
Dus: Heb jij een gouden hart voor kinderen en een creatieve kijk op onderwijs, ben je ondernemend, enthousiast en wil je graag
eens proeven van wat Afrika te bieden heeft. Dan ben jij, of ken jij, misschien wel degene die wij zoeken.
Voor meer concrete informatie of om vrijblijvend kennis te maken: griethendrickx@gmail.com

