
Vrijwilliger Prospectiereis Tanzania 2022 

Omschrijving: 
  
Heb jij altijd al eens naar Tanzania willen reizen? Dan is dit een unieke kans. Via Don Bosco zoekt 
een enthousiaste en gemotiveerde vrijwilliger die ifv van onze scholenuitwisseling in juli 2022 op 
prospectie gaat naar Dar Es Salaam in Tanzania.  
Het doel van deze prospectiereis is dat de leerlingen uit Tanzania voorbereid zijn op de komst 
van de Belgische leerlingen en dat ze een aantal workshops hebben gevolgd. Daarnaast moeten 
natuurlijk ook de directie en de betrokken leerkrachten volledig mee zijn in het verhaal zodat we 
met gerust hart de uitwisseling kunnen laten doorgaan. 

Profiel:  
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde vrijwilliger (M/V/X) die: 

- beschikbaar is voor een 10-14 dagen in jan - feb - maart (of begin april) 2022 om naar Dar Es 
Salaam te reizen. De uiteindelijke periode wordt beslist naargelang jouw agenda en die van de Don 
Boscoschool in Dar Es Salaam. 

- goed Engels spreekt aangezien dit de voertaal is. 
- workshops voor jongeren en leerkrachten kan begeleiden. Een beetje animatietalent is dus 
zeker mooi meegenomen. 
- kennis of interesse heeft in de SDG's aangezien dit de basis is van het uitwisselings-project. 
- je kan zelfstandig en proactief kan werken: contacten leggen met organisaties, op zoek gaan 
naar mogelijke activiteiten. 

Wat verwachten we van je? 

- Je reist voor een 10-14 dagen naar Dar Es Salaam om het project voor te bereiden 

- Je begeleidt ter plaatse enkele workshops voor jongeren en leerkrachten rond het thema van 

de SDG's 

- Je organiseert ter plaatse enkele overlegmomenten met leerkrachten en directie om de 

uitwisseling voor te bereiden 

- je creëert een overzicht van mogelijke activiteiten die de leerlingen ter plaatse kunnen doen.  

Je wordt van dichtbij ondersteund door de verantwoordelijke stafmedewerker, dus er zullen 
zeker enkele overlegmomenten vooraf en na de prospectie ingepland worden. 

Wat kunnen wij je bieden?  
- je reiskosten worden gedekt door Via Don Bosco 
- een volledige (reis)verzekering 
- nauwe ondersteuning door de verantwoordelijke stafmedewerker van Via Don Bosco 
- een unieke (leer)ervaring voor jou 

Interesse?  

Neem contact op met Fonny Grootjans: fonny.grootjans@viadonbosco.org 
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