Vacatures

Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in
Nijmegen en omgeving. Het gaat om vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn en dus zonder
documenten moeten leven. We maken ons sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting
Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van fondsen en donaties
en de grote inzet van vrijwilligers.

Fondsenwerving
We zoeken met spoed vrijwilligers die actief willen zijn met fondsenwerving voor Stichting Gast.
Speciaal zoeken we een Coördinator voor de Taakgroep Fondsenwerving.
De Taakgroep Fondsenwerving bestaat uit enkele vrijwilligers die gezamenlijk onder meer in de vorm
van schrijfavonden met succes fondsen, giften en donateurs weten te vinden.
We zoeken enkele Fondsenwervers die
1.
2.
3.
4.

affiniteit hebben met de problematiek van ongedocumenteerde vluchtelingen
gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor de inkomsten van Stichting Gast
maandelijks een middag of avond beschikbaar zijn; activiteiten kunnen veelal thuis plaatsvinden
goed mondeling en schriftelijk kunnen communiceren

Voorts zoeken wij een coördinator Fondsenwerving die
1.
2.
3.
4.
5.

de Taakgroep Fondsenwerving aanstuurt en coördineert
bestaande en nieuwe activiteiten stimuleert t.b.v. de fondsenwerving
wekelijks een middag of avond beschikbaar is, veel werk kan thuis plaatsvinden
functioneert op HBO-niveau
kan structureren en plannen en beschikt over een creatieve geest

Stichting Gast huurt en onderhoudt zo’n 20 kamers voor haar gasten (cliënten), geeft hen leefgeld en
biedt hen een groot aantal activiteiten zoals in de moestuin, de fietswerkplaats en het naaiatelier.
Gast wordt vrijwel niet gesubsidieerd en bestaat vooral door giften van een grote groep donateurs en
van enkele fondsen, waaronder het Oranje fonds en het Kansfonds. Samen met onze gasten
collecteren we en zijn we actief op markten die anderen voor ons organiseren.
We werken goed samen met de gemeente Nijmegen en met andere lokale en landelijke organisaties
die zich bezig houden met de opvang van vluchtelingen.

Bent u geïnteresseerd in één van de vacatures of wilt u meer informatie, dan kunt u een email sturen
naar bestuur@stichtinggast.nl

