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Over Christ’s Hope 

In Afrika zijn miljoenen mensen het slachtoffer van aids. Veel kinderen zijn een of beide 
ouders kwijt. Deze aidswezen leven in extreme armoede en hebben geen toegang tot de zorg, 
onderwijs en begeleiding die ze nodig hebben. Christ’s Hope zet zich in om deze kinderen 
hoop en een betere toekomst te geven. Hoe? Kijk op www.christshope.nl. Wij zoeken een: 
  

COÖRDINATOR SPORTACTIES  
(vrijwillig, 4 uur per week) 

  

Werkzaamheden  
Heb jij zin en tijd om je vaardigheden in te zetten voor een goed doel? Wij zijn op zoek naar 
een organisatietalent dat onze 'Wezenloos’-acties wil coördineren, voor een wereld zonder 
aids en armoede. Als coördinator sportacties bij Christ's Hope ben je de spil in het 
organiseren van (sport)acties die een fondsenwervend doel hebben. Zo organiseren we 
ongeveer vijf keer per jaar Schaats je Wezenloos op basisscholen en fietsen we mee met 
Limburgs Mooiste in juni. Ride for Hope is onze fietsactie waarbij we flink wat kilometers in 
Afrika fietsen voor het goede doel. 

 
Als coördinator sportacties: 

• help je mee met de promotie van diverse acties; 

• help je mee meer deelnemers te werven en de opbrengsten te vergroten; 

• zorg je dat onze acties organisatorisch goed verlopen; 
• onderhoudt je contacten met de deelnemers aan de acties; 

• organiseer je (internationale) reizen voor de deelnemers. 
  

Wensen/vaardigheidseisen  
Je hebt een levende relatie met God en bent enthousiast over het werk van Christ’s Hope. Je 
bent communicatief vaardig en weet mensen te enthousiasmeren. Je hebt een hart voor 
kinderen en kunt zelfstandig werken. 
  

Gewenste tijdsbesteding  
Je kunt in overleg je uren en tijd indelen. We denken dat je gemiddeld 4 uur per week hiermee 
bezig bent, maar er zijn ook mogelijkheden om dit uit te breiden naar 8 uur per week. Je bent 
flexibel om je dagen en uren in te delen op kantoor of vanuit huis; net wat bij jou past. 
  

Aanbod vanuit Christ’s Hope  
We werken in een klein team op ons kantoor in Zwolle. De sfeer is informeel en de lijnen zijn 
kort. We bieden je een vrijwilligersovereenkomst en vrijwilligersvergoeding. 
 

Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op met onze manager operations Sander Joziasse  
(038-4213600) of reageer direct via info@christshope.nl. 
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