Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Matunkha DT, een mooi ontwikkelingsproject in Malawi, zoekt een
echtpaar om voor langere tijd bij te dragen aan het centrum.

Malawi: the warm heart of Africa.
Stichting Matunkha ondersteunt de Malawische ngo Matunkha Development Trust bij het
werk ter plaatse. Matunkha DT is een ontwikkelingsorganisatie die betrokken is bij
onderwijs, gezondheidszorg en dorpsontwikkeling in het noorden van Malawi. Het huidige
echtpaar, waarvan Tiem als één van de directeuren actief is naast een Malawische directeur,
zal over enkele jaren naar een andere rol gaan. Daarom zoeken wij een nieuw echtpaar om
bij te dragen aan dit mooie werk. Kijk ook eens op www.matunkha.nl voor meer informatie.

Wat gaan jullie doen?
Afhankelijk van jullie eigen expertise gaan jullie aan de slag om de kennis en kunde van de
Malawische medewerkers te versterken, kennis over te dragen en bij te dragen aan de
ontwikkeling van het gebied. De uitdagingen in de komende jaren hebben vooral betrekking
op geestelijk leiderschap van lokale leiders, pre-school, life skills programma’s en versterking
van het community werk. In eerste instantie doen jullie dit onder verantwoordelijkheid van
Tiem en Ineke Selles. Bij geschiktheid is het doel om te groeien naar gedeeld leiderschap.

Waar gaan jullie werken?
Jullie gaan werken in het noorden van Malawi, net buiten het stadje Rumphi op ongeveer
een uur rijden van Mzuzu. Daar ligt het Matunkha Centre waar wordt gewerkt aan het
verbeteren van de levensomstandigheden van de lokale bevolking op het gebied van
onderwijs, gezondheidszorg en dorpsontwikkeling. Ook wordt werkgelegenheid geboden op
het centrum. Het werkgebied rondom Rumphi is ongeveer 130 km². Op het centrum zijn
twee huizen voor Nederlandse echtparen en diverse huizen voor Malawische medewerkers.
Ook zijn er onder andere een gemeenschapszaal, een basisschool, een polikliniek, kantoren,
een restaurant en diverse verblijven voor toeristen.

Met wie gaan jullie werken?
Jullie werken samen met 65 medewerkers in het onderwijs (pre-school, basisonderwijs en
beroepsonderwijs), de gezondheidszorg (thuiszorg, zorg voor gehandicapten, zorg op het
gebied van hiv-aids, samenwerking met het lokale ziekenhuis) en dorpsontwikkeling (onder
andere versterking van lokale organisaties, noodhulp, water, jeugdclubs, leiderschap en
agrarische ontwikkeling).
Daarnaast werken jullie samen met Tiem en Ineke Selles die al 15 jaar op Matunkha werken.
Jullie overleggen met elkaar en kunnen elkaar spiegelen. In de nabije toekomst is het
mogelijk om hun rol in het centrum over te nemen, waarbij zij op de achtergrond blijven
ondersteunen.

Wat wij belangrijk vinden?
•
•
•
•
•
•

Jullie leven en werken vanuit je levend geloof in Jezus Christus. Je laat geestelijk
leiderschap zien in woord en gedrag en begrijpt dat je een voorbeeldrol hebt.
Jullie hebben een duidelijke visie op ontwikkelingswerk en die sluit aan bij Matunkha.
Of jullie staan open voor de visie van Matunkha.
Jullie passen bij de activiteiten van Matunkha, zoals onderwijs, gezondheidszorg en
dorpsontwikkeling en hebben affiniteit met administratieve taken/financiën.
Jullie kunnen formuleren wat jullie kunnen betekenen voor het Matunkha centrum
en daarmee voor de regio.
Jullie gebruiken je eigen netwerk om in je onderhoud te voorzien.
Jullie zijn je bewust van de andere cultuur waarin je komt werken.

Taakomschrijving
•
•
•

In jullie persoonlijk expertisegebieden gaan jullie aan de slag om met jullie kennis en
ervaring het centrum en het gebied te versterken.
Jullie leveren een actieve bijdrage aan het geestelijk leiderschap.
Jullie werken samen met Tiem en Ineke en het management aan de
professionalisering van het centrum.

Om jullie werk goed te kunnen doen vragen we het volgende van jullie:
•
•
•
•
•
•
•

Jullie hebben HBO werk- en denkniveau in een relevant vakgebied.
Jullie spreken goed Engels en zijn bereid om de lokale taal te leren.
Jullie hebben de intentie om voor minimaal vijf jaar beschikbaar te zijn voor
Matunkha.
Jullie hebben een aantal jaren praktijkervaring en blijven lerend/reflecterend op
jezelf en op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Jullie zijn betrouwbaar, dienstbaar, flexibel en sensitief voor cross culturele zaken.
In jullie communicatie laten jullie openheid, verbinding, nuchterheid en
verantwoordelijkheid zien met de nodige humor.
Jullie zijn teamspelers, bereid om te dienen en hebben tegelijkertijd ook overwicht.

Spreekt deze vacature jullie aan?
Neem dan contact met ons op, ook voor meer gedetailleerde informatie door een gesprek
met Stichting Matunkha of met Tiem en Ineke Selles. We gaan graag met jullie in gesprek om
de mogelijkheden te onderzoeken. Een psychologisch onderzoek/assessment en een
medische keuring kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Waar nodig/gewenst
wordt een cross culturele training gevolgd.
Voor informatie kunnen jullie contact opnemen met Bert Huisman, telefoon 06-52145975 of
Tiem Selles, +265888464558 (via Whatsapp). Reacties met CV kunnen gestuurd worden naar
e-mail: voorzitter@matunkha.nl.

