Wil je er een Indisch-Molukse familie bij?
Wie wil graag één van de (vrijwillige) spinnen in het web zijn van onze
Indisch/Molukse community BangsaDunia in Arnhem-Zuid? Wij staan voor
senang oud worden aan de Rijn.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken jou, een gezellig en gedreven mens die opgegroeid is/ bekend is met een Indische/ Molukse
familiecultuur, voor het vervullen van de functie van (vrijwillige) coördinator voor het ‘BangsaDunia-maatjes
project’.
Het kan ook zijn dat je meer zin hebt in de andere functie van (vrijwillige) coördinator voor onze huiskamer
“BangsaDunia-Selamat Datang”!
Voor beide functies zoeken we momenteel een gemotiveerde vrijwilliger. Dit vanwege verhuizing en vertrek
van beide eerdere coördinatoren die deze activiteiten hebben opgezet.
Wie zijn wij?
Wij zijn Stichting BangsaDunia, senang oud worden aan de Rijn (hierna genoemd: BD), een
vrijwilligersorganisatie die zich sinds 2014 inzet voor de Indische en Molukse ouderen in Arnhem-Zuid (en
omgeving) en een Indisch/Molukse community vormen om enerzijds “onze” ouderen te helpen langer thuis te
laten wonen en anderzijds de Indische en Molukse cultuur te behouden en door te geven aan de jongere
generaties.
Het BD bestuur bestaat uit een gedreven groep van zeven personen, allen met een Indische of Molukse
achtergrond of affiniteit ermee. De BD community bestaat inmiddels uit een netwerk van zo’n 100 mensen uit
de 1e, 2e en 3e generatie. En een vaste kern van BD Vrienden van ca. 10 mensen.
Wat vragen we van jou als coördinator van het BD-Maatjes project?
Vanaf het begin heeft onze BangsaDunia vriendengroep van vrijwilligers zich bezig gehouden met sociale
ondersteuning van de 1e generatie ouderen. Zij richten zich ‘als maatjes’ op individuele ouderen thuis, op het
sociaal ondersteunen ‘achter de voordeur’ van hen door middel van gezelschap bieden, boodschappen doen,
kleine klusjes in en om het huis, het begeleiden/brengen naar dokter of ziekenhuis e.d. Dit BD-Maatjes project
vraagt nu om te worden doorontwikkeld. Zowel wat betreft het contact krijgen met vaak alleenstaande
ouderen, het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, als om het met elkaar ontdekken van hoe het best een
vertrouwensband kan worden opgebouwd. Dat laatste noemen we inzicht krijgen in wat werkt bij een
cultuurspecifieke bejegening.
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Wat vragen we van jou als coördinator van de BD-Selamat Datang?
Sinds begin mei jl. zijn we gestart met onze huiskamer BangsaDunia Selamat Datang! Twee maal per maand
houden we die op maandagmiddag in buurthuis de Hobbit in Malburgen, Arnhem-Zuid. Indisch en Molukse
ouderen en anderen die zich senang willen voelen komen hier samen en doen dingen met elkaar die ze leuk
vinden, zoals samen zingen, muziek maken, dansen, spelen en makan makan. Jij als coördinator hebt de
verantwoordelijkheid om de BD activiteiten in en rond de huiskamer verder te laten groeien en ruimte te geven
aan de (on)uitgesproken behoeften van haar bezoekers. Bijzondere aandacht verdient het om de drempel laag
te houden voor nieuwkomers of ouderen die niet makkelijk zelf ‘naar buiten’ gaan.
Voor het vasthouden van een goede samenwerking tussen beide coördinatoren onderling én coördinatie met
de (uitvoerende én beleids-) activiteiten van het bestuur is er een maandelijks BD coördinatie-overleg van jullie
beiden met twee bestuursleden.
Als hoofdtaken zien we op dit moment:
- Organiseren, coördineren en door-ontwikkelen van één van beide BangsaDunia-activiteiten
- Begeleiden, stimuleren en ondersteunen van de betrokken vrijwilligers
- Bij het maatjes-project zijn dat de promotie (samen met het bestuur), matching van maatjes en
ouderen, begeleiden van intervisie, zorgen voor deskundigheidsbevordering en richtlijnen, en het
onderhouden van contacten met o.a. de sociale wijkteams en het wijk-netwerk
- Bij de huiskamer (2e en 4e maandagmiddag van de maand) gaat het vooral om het coördineren van de
verschillende taken hierin: de kookgroep, activiteitengroep en de groep die de inkomsten beheren
- Samen optrekken met jouw collega-coördinator m.b.t. de zorg voor vrijwilligers en een goed samen
werkende groep BD Vrienden
- Voorbereiden en houden van BD Vrienden-bijeenkomsten samen met je collega coördinator
- Vervangen van je collega coördinator (indien nodig) bij het ondersteunen, begeleiden en coachen van
de BD Vrienden, en een luisterend oor zijn
- Bijdragen aan nieuwsbrieven, social media, promotieactiviteiten e.d.
- Regelmatig informeren, overleg en afstemming met het BD bestuur c.q. bijwonen BD
bestuursvergaderingen (indien van toepassing)
Wie zoeken wij?
- Iemand met affiniteit met onze doelgroep.
- Een teamspeler
- Liefst in Arnhem woonachtig
- sterke communicatie vaardigheden ( mondelinge en schriftelijk)
- Een aanpakker en doener
- in staat om feedback te geven en te ontvangen
- iemand die af en toe beschikbaar overdag kan zijn en indien nodig in het weekend/ avond
- liefs in bezit van rijbewijs en auto.
Wat kunnen wij jou bieden?
- Een plek om van betekenis te zijn voor onze doelgroep
- Deel uit maken van een warme en gezellige Indisch/Molukse gemeenschap van 1e, 2e en 3e generaties
- Met een bevlogen enthousiaste groep mensen werken aan gezamenlijk doel: met elkaar senang oud worden
aan de Rijn

- Grote mate van vrijheid om de functie nader en in afstemming ‘in te vullen’, en mee te bouwen aan
een jonge gemeenschap en organisatie.
Reageren en vragen?
Meer informatie over ons kan je vinden op: www.bangsadunia.nl. Heb je belangstelling en/of vragen,
bel of mail dan naar voorzitter Sandra van Lith (06–54608516; info@bangsadunia.nl). Reageren kun
je direct, dan weet je snel wat de mogelijkheden zijn.
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