
Groepsactiviteiten met Kinderen en Jongeren AZC Arnhem
Voor de kinderen en jongeren die op asielzoekerscentra wonen, heeft VluchtelingenWerk een wekelijks 
thematische groepsactiviteit Time4You. Het project richt zich op de empowerment van en 
belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen. Tijdsbesteding: 4 uur per week.

Ben je creatief en organiseer je graag activiteiten? Gun je kinderen op een azc ook dat ze weer even kind 
kunnen zijn? Draag je daar graag je steentje aan bij? Dan is deze vacature iets voor jou!

Als vrijwilliger bij Time4You organiseer je één middag per week een bijeenkomst voor kinderen en jongeren 
op een asielzoekerscentrum. Samen met je team bedenk je een thema en geef je invulling aan de middag. 
Je bouwt een band op met de kinderen en mocht je het idee hebben dat het niet goed gaat met een kind, 
dan overleg je met je teamleider over de te nemen stappen. 

Dit levert het je op
Veel vrijwilligers ervaren Time4You als leerzaam voor beide partijen. Wij bieden je een stimulerende en 
uitdagende werkomgeving met ruimte voor je eigen ontwikkeling en volop mogelijkheden om meer te leren 
over andere culturen. Alle vrijwilligers werken onder begeleiding van een professional. VluchtelingenWerk 
Oost Nederland biedt een inwerkprogramma waaronder een basiscursus, workshops en trainingen. Ook krijg
je reis- of onkostenvergoeding. 

Wat heb je nodig om vrijwilliger bij Time4You te worden?
Affiniteit met kinderen en jongeren staat voorop. Je vindt het leuk om in groepsverband activiteiten te 
organiseren. Als het nodig is, biedt je een luisterend oor. Je bent in staat om signalen op te pikken en deze te
bespreken met je teamleider. Uiteraard verwachten wij een respectvolle houding ten opzichte van 
cultuurverschillen en een integere omgang met vertrouwelijke informatie. We verwachten dat je minimaal 
één middag per week beschikbaar bent. Wij vragen van al onze medewerkers een Verklaring omtrent 
Gedrag.

Interesse?
Stuur dan een email naar ibussink@vluchtelingenwerk.nl

‘In het begin had ik grootse verwachtingen. Ik wilde iets betekenen voor deze kinderen die al zoveel hadden 
meegemaakt in hun leven. Mijn ambitie was om ze weer een onbezorgde jeugd te geven. Ik heb inmiddels geleerd 
dat het niet in de grootsheid van dingen zit, maar 'gewoon' in een goed gesprek of een gezellige middag.'

Kiki (28) werkt als vrijwilliger bij Time4You met kinderen op een azc


