
 
 

Vrijwilliger onderwijs project in Malawi 

Vanaf augustus/ september 2019 

 

FloJa Malawi is een Nederlandse ANBI-stichting en officieel als goed doel erkend door het CBF. 

Doelstelling is om in het Noorden van Malawi een duurzame bijdrage te leveren aan de 
bevolking door educatie, voeding en gezondheidszorg te bieden aan kwetsbare kinderen (en 
hun omgeving), waarmee zij een stevige basis hebben voor een kansrijke toekomst. 

Malawi is één van de armste landen van de wereld. Het ligt onder Tanzania en boven 
Mozambique. Het land wordt ook wel “The warm heart of Africa” genoemd en dat is niet voor 
niets. Ondanks dat het één van de armste landen van de wereld is, is het een vredelievend land 
wat wordt gekenmerkt door de gastvrijheid en gulle lach van de inwoners. De lokale taal is 
Chichewa en de officiële taal is Engels.  

In het Noorden van Malawi (Afrika) is FloJa Foundation in 2008 een onderwijs project gestart 
waar dagelijks 90 kleuters in de leeftijd van 3-6 jaar de poorten komen binnen gerend. 
Gebaseerd op onze 3 belangrijkste pijlers krijgen zij onderwijs, voeding, en medische zorg.  

Doelstelling is het project zoveel mogelijk te laten runnen door lokale medewerkers. De Floja 
Foundation heeft 16 lokale medewerkers en 6 lokale vrijwilligers in dienst. Zie voor meer 
informatie www.flojamalawi.nl. 

In 2016 is FloJa een samenwerking gestart met de dorpsbewoners om ook de lagere school in 
het dorp Ngara te verbeteren. Hiervoor is een apart project opgestart. Meer hierover kun je 
lezen op de website www.ngaraprimaryschool.org. 

Momenteel worden beide projecten aangestuurd door Nederlander Andre Oudhuis en Paulien 
van Musscher. Per september gaat Paulien terug naar Nederland en om die reden is Floja 
Foundation op korte termijn op zoek naar een vrijwilliger die zich voor dit geweldige project wil 
inzetten.  Ben jij die vrijwilliger die deze unieke kans en levenservaring met beide handen 
aangrijpt? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten! 

Wat zoeken wij? 

• Een vrijwilliger, ouder dan 25 jaar. Onze voorkeur gaat uit naar een vrouw 

• Bij voorkeur een afgeronde hbo-opleiding of universitaire studie 

• Kennis en/of ervaring m.b.t. onderwijs en/of gezondheidzorg is een pré 

• Affiniteit met kinderen (leeftijd 3 tot 12 jaar) 

• Kennis over communicatie, social media e.d. 



 
 

• Leidinggevende ervaring 

• Affiniteit met andere culturen in ontwikkelingslanden 

• Sociaalvaardig, leergiering, doorzettingsvermogen, daadkrachtig, geduldig en positief 

• Flexibel (in Afrika loopt altijd alles anders 😊) én oplossingsgericht 

• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 

• In bezit van rijbewijs 

• Je kunt jezelf goed vermaken…. ons project bevindt zich in een klein vissersdorpje in het 
noorden van Malawi. Het is prachtig gelegen aan het meer van Malawi, maar in het dorp 
en in directe omgeving is geen vertier.  

• Je bent minimaal een schooljaar (+/- 10 mnd.) beschikbaar. Indien mogelijk vanaf 
augustus/ september 2019 

 

Je taken 

Je wordt de ‘rechterhand’ en rapporteert aan de Nederlandse manager van de Floja in 
Malawi. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de lokale manager en medewerkers van de 
kleuterschool. 

• Je managet en coacht de lokale manager en medewerkers bij de uitvoering van het 
project v.w.b. onderwijs, gezondheidzorg en voeding. We werken met een half 
Malawiaanse/half Nederlandse syllabus en je coacht de leraren in het gebruik hiervan. Je 
initieert en implementeert verbeteringen passend bij de cultuur. Verder observeer je 
regelmatig in de klas het gedrag van de leraren en de kinderen en signaleert waar 
interventies noodzakelijk zijn.  

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor camping gasten 

• Je helpt mee met de communicatie (social media) over de projecten 

• Je helpt mee waar nodig met alle dagelijkse bezigheden 

 

Wat kunnen wij je bieden 

• We bieden kost en inwoning 

• Twee vrije dagen per week (weekend) 

• Een unieke ervaring in een prachtig Afrikaans land 

• Een veilige werkomgeving met dagelijkse begeleiding 

• Je gaat (gratis) mee op tripjes met gasten 

• Een maand vergoeding van € 50 voor gemaakte onkosten. 

 



 
 
Voor eigen rekening 

• Retourvlucht naar Malawi 

• De benodigde inentingen 

• Visum voor Malawi (75$ entry visa 3 mnd / na twee mnd nog een keer 10$)  

 

Heb je interesse en wil je je leven verrijken met deze geweldige ervaring. Stuur dan een brief 
met je motivatie en een CV naar info@flojamalawi.nl 

Wil je meer informatie stuur je vraag dan naar info@flojamalawi.nl.  Natuurlijk kunnen we ook 
gewoon (WhatsApp) bellen of skypen vanuit Malawi. Stuur je persoonlijke gegevens dan in de 
mail en dan nemen we contact met je op. 
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