
 

Vacature Bestuurslid 
Knowledge for Children Nederland 

 
Knowledge for Children (K4C) helpt scholen in Afrika met co-investeringen en een uitgedacht 
programma om onderwijskwaliteit, gemeenschapszin en zelfredzaamheid te bevorderen. 
We laten de gemeenschap en de scholen investeren, in plaats van ontvangen. 
 
Knowledge for Children Nederland bestaat uit een vrijwillig bestuur, vrijwilligers en een part-
time betaalde directeur.  
 
Voor het vrijwillig bestuur zoeken we een 5e bestuurslid.  
 
We zijn begonnen in 2005 in Kameroen en hebben onze activiteiten in 2013 succesvol 
gekopieerd in Uganda. Door de burgeroorlog in Kameroen zijn we nu voornamelijk actief in 
Uganda. In Uganda staat inmiddels een onafhankelijke stichting Knowledge for Children 
Uganda met lokale werknemers en een lokaal bestuur. Knowledge for Children Nederland 
faciliteert deze organisatie met funding en kennis.  
 
 
Wie zoeken wij? 
 
Misschien ben je student, gepensioneerd of iets daartussenin, we staan open voor een brede 
groep mensen zolang je een vinkje kan zetten bij onderstaande punten als jij je aan K4C zou 
verbinden: 
 

 Je hebt affiniteit met de doelstellingen en visie van K4C 
 Je toont de bestuurlijke eigenaarschap om K4C vooruit te helpen 
 Je draagt actief bij aan de fondsenwerving van K4C 
 Je investeert gemiddeld 2 uur per week in K4C 
 Je hebt de intentie om je minimaal voor 3 jaar aan K4C te verbinden 

 
Wat bieden wij? 
 

• De kans om je in te zetten voor een betere wereld 

• De ruimte om eigen initiatieven te starten  

• De kans om onze projecten in Uganda te bezoeken 

• Gezelligheid en betrokkenheid 
 
Meer informatie en interesse? 
 
Bekijk voor meer informatie onze website: www.knowledgeforchildren.org 
Reageren op deze vacature kan per email, stuur een motivatiebrief en CV naar 
info@knowledgeforchildren.org, gebruik dit email adres ook voor verdere vragen.  
De reacties worden ontvangen en geadministreerd door Ties Obers, directeur. De selectie 
wordt gemaakt door het huidige bestuur.  

http://www.knowledgeforchildren.org/
mailto:info@knowledgeforchildren.org

