Wie zijn wij?
Stichting Free The Beloved Nepali Daughters. Opgericht in juni 2008.
Visie: Wij willen vrouwen en kinderen in Nepal helpen om weer een nieuw leven op te bouwen nadat zij in de
prostitutie zijn verhandeld. Wij richten ons ook op de preventie van dit soort mensenhandel.
Ons doel is om middels een Nepalese partnerorganisatie de vrouwen en kinderen die in de seksindustrie zijn
uitgebuit, of die een risico liepen om daarin verstrikt te raken, uit die situatie te halen.
Aan hen wordt vervolgens opvang, hulp en training aangeboden om weer een eigen, zo zelfstandig mogelijk
leven op te bouwen. Er wordt bijv gewerkt met microkredieten of er kan een opleiding of vak-training gevolgd
worden.
De doelgroep wordt door 3 soorten projecten bereikt: Preventiewerk, Opvanghuis “Grace Shelter Home” en
Microkredietproject: kleding maken.
Wat ga je doen?
Secretaris werkzaamheden m.b.t. het opstellen en verwerken van brieven, het up-to-date houden van officiële
teksten en de website. Aanschrijven van potentiele sponsoren voor fonds-wervende activiteiten en het
bijhouden van informatie e.d. Dit alles in samenspraak en overeenstemming met de andere leden van het
bestuur.
Wat vragen wij?
1. Interesse hebben in Nepal en bereid zijn om zich te verdiepen in de doelgroep in Nepal.
2. Goed kunnen communiceren. Goede beheersing van de Nederlandse en zo mogelijk de Engelse taal.
3. Goede digitale vaardigheden en ervaring in het werken met social media.
4. Meedenken over de toekomstige stappen om onze doelen te bereiken. Gezamenlijk als bestuur een
draagvlak proberen te creëren in Nederland wat betreft ondersteuning en interesse voor onze
doelgroep.
5. Meedenken en initiatief kunnen nemen of ondersteunen m.b.t. fondsenwervende activiteiten.
Werktijden.
Vergadertijd ongeveer 6 keer per jaar een middag/avond.
Thuiswerkzaamheden: In overleg, maar gemiddeld ongeveer 4 uur per maand
Bijzonderheden.
Niemand van ons bestuur wordt betaald; over een kleine vergoeding van de reiskosten valt te overleggen.
Heb je interesse?
Email ons via het contact formulier.
Voor achtergrondinformatie verwijzen wij u naar onze website: www.freethebelovednepalidaughters.org

