
 
 

Vrijwilliger Facebook  

Wat ga je doen? 

1. Schrijven en plaatsen van berichten op onze Facebook-pagina  
2. Zorgen voor het vergroten van het aantal volgers/ l ikes  

3. Bijhouden van de gebeurtenissen in Bamenda (Kameroen) en in de Drechtsteden die interessant kunnen zijn 
voor Facebook.  

Wat vragen wij? 

1.Relevante HBO-opleiding op gebied van communicatie, journalistiek of sociale wetenschappen  

2. goed kunnen schrijven.  
3. verstand van social media  
4. affiniteit met internationale samenwerking  
5. uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;  

 
Deze werkzaamheden zullen vanuit je eigen huis plaatsvinden. Eén keer per maand is een algemeen overleg 
met de vrijwilligers en tussendoor heb je veel mail -contact en persoonlijke afspraken met de coördinator van 
de stichting. 

Wat bieden wij? 

- zekere mate van vrijheid bij de uitvoering van werkzaamheden  
- werkervaring op internationaal niveau - vergroten van je netwerk - kennis maken met de gewoonten en 

cultuur van Bamenda, Kameroen - aanvullende verzekering gedurende werkzaamheden voor de Stichting - 
kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie worden uiteraard vergoed.  

Aanvullende informatie 

Sinds 1993 heeft de gemeente Dordrecht een stedenband met de stad Bamenda in Kameroen. Om deze 
vriendschap meer inhoud te geven is in 1996 de Stichting Dordrecht-Bamenda opgericht. Hoofddoel van de 

stichting is om mensen in Dordrecht en omgeving te informeren en betrekken bij deze stedenband. Daarnaast 
staat kennisuitwisseling en samenwerking bij de uitvoer van ontwikkelingsprojecten centraal, zowel in 
Bamenda als in Dordrecht (de Drechtsteden). Hiervoor bevorderen wij relaties tussen personen, organisaties en 

bedrijven in beide steden. Tot nu toe zijn er in Bamenda projecten op het gebied van infrastructuur(bruggen en 
wegen), afvalverwerking (huisafval en ziekenhuisafval), educatie (over milieu en onderwijs aan dove kinderen), 
gezondheid (opvangcentrum voor mentaal gehandicapte kinderen) en jongeren uitgevoerd.  

Kennis maken? 

Heb je interesse in deze functie? En wil je samen met ons meer contact en wederzijds begrip tussen Kameroen 
en Nederland creëren? Dan gaan we graag met jou in gesprek. Stuur je schriftelijke motivatie en cv  naar 
ahelder@dordrecht-bamenda.nl . We nemen binnen 2 weken contact op. 

 


