Hoe kies ik een project?
Voorbeeldmail werken met kinderen: Geel gemarkeerde aanpassen

Beste … (naam contactpersoon of organisatie)

Het lijkt me ontzettend spannend en uitdagend om in project … (naam project) aan de slag te gaan.
Voordat we verdergaan met de boeking zou ik jullie als … (naam organisatie) wel nog een paar
vragen willen stellen. Voordat ik op zoek ging naar een organisatie waarmee ik deze vrijwilligersreis
zou gaan boeken, heb ik mezelf goed ingelezen. Omdat ik (en ongetwijfeld jullie ook) het belangrijk
vind dat ik verantwoord op reis ga zou ik jullie willen vragen of jullie antwoorden op de volgende
vragen met me willen delen:
•
•
•
•
•

Hoe ziet de voorbereiding op mijn reis er precies uit?
Hoe lang werken jullie al met … (naam project)? En waar vind ik meer informatie over dit
project?
Hoeveel geld van mijn bedrag gaat naar het project? Kan ik ergens inzicht krijgen in de
verdeling van mijn budget?
Hoe word ik ter plekke begeleid?
Wordt er feedback verzameld over het project via oud-vrijwilligers? Kan ik deze feedback
ergens terugvinden en zouden jullie me kunnen vertellen wat met deze feedback word
gedaan? (let even op, soms staat er bij het project op de website al wat ervaringsverhalen.
Kijk goed hoe recent deze zijn en of dit niet alleen maar mooi-weer verhalen zijn)

Omdat ik in het project waarschijnlijk ook met kinderen ga werken, zou ik ook de volgende (wat
specifiekere) vragen graag willen stellen:
•
•
•
•
•
•
•

Wat wordt mijn rol op het project? Welke taken ga ik uitvoeren?
Hoe weten de kinderen straks wat mijn rol is op het project?
Wat is ongeveer de verhouding lokaal personeel / vrijwilligers in het project?
Zouden jullie het gedragsprotocol van het project met me kunnen delen?
Hoe moet ik eventueel een klacht of misstand melden?
Ik heb geen ervaring/opleiding met werken met kinderen. Hoe ziet mijn begeleiding er straks
uit?
Is het project een weeshuis? (Afhankelijk van het project dat je kiest, is het verstandig om
deze vraag te stellen. Kies je bijvoorbeeld een voetbalschool, dan kan je deze vraag natuurlijk
weglaten.)

Excuses voor deze wat lange mail en ik begrijp dat het beantwoorden van deze vragen wat tijd kost.
Maar als ik energie, tijd en geld investeer in deze vrijwilligersperiode doe ik dat graag op een
verantwoorde manier en ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen!
Ik kijk heel erg uit naar jullie reactie en verder contact :)
Groetjes, … (Eigen naam)
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