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Shelter Ministries
Richtlijnen voor de vrijwilliger

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij
diegene met wie je een kennismakingsgesprek hebt gehad.
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De Vrijwilliger
Wij zijn oprecht dankbaar dat mensen vrijwillig en zonder verdiensten dit werk willen ondersteunen. We
hebben mensen nodig in dit werk en we zijn heel blij dat de Heer mensen zoals jij naar ons toe stuurt om ons
bij te staan.
Wij geloven dat de Heer aan ieder mens bijzondere gaven en talenten heeft gegeven en we willen de
vrijwilliger de gelegenheid geven deze te ontdekken en te ontwikkelen.
Hoe de vrijwilliger zich opstelt
Het werk wat we doen bestaat al sinds 1985. We hebben veel geleerd in deze tijd en willen daarom ook graag
dat vrijwilligers zich in onze lijn van doen en denken opstellen. Wij kennen en begrijpen de cultuur van de
verschillende bevolkingsgroepen en vragen daarom dat de vrijwilliger begrip zal hebben voor onze manier van
doen en zich daarbij zal neerleggen. Vrijwilliger zijn in een andere cultuur vraagt om een open houding en een
goed aanpassingsvermogen.
Christelijke inslag
We zijn een Christelijke organisatie en vinden het daarom fijn als de vrijwilliger Christen is. We willen dat de
vrijwilliger onze beginselen respecteert en dit ook naar de kinderen uitstraalt.
Leeftijd
De leeftijdsgrens die wij hanteren is vanaf 21 jaar. Voor dit bijzondere werk is het goed dat je wat meer levensen werkervaring hebt opgedaan.
Verblijfsduur
We verwachten dat de vrijwilliger die in het jeugdwerk aan de slag gaat minimaal voor 2 maanden bij de
Shelter Ministries zal zijn. Het werk in Zuid-Afrika is inmiddels erg groot geworden en het neemt enige tijd in
beslag voordat de vrijwilliger kennis heeft gemaakt met het werk en aan de slag kan gaan. Daarnaast komen de
kinderen uit moeilijke situaties en is het lastig om steeds wisselende gezichten te zien. Voor vragen over de
verblijfsduur kan er altijd contact met Shelter Ministries Nederland opgenomen worden.
Wil je in het onderhoud van de gebouwen en speeltoestellen aan het werk, dan is het ook mogelijk om voor
een kortere periode als vrijwilliger aan het werk te gaan.
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Voorbereiding
Aanname procedure
Voordat de vrijwilliger start met het vrijwilligerswerk, zal er een aanname procedure in Nederland
plaatsvinden.
Eerst zal de vrijwilliger een informatieformulier invullen. Hiermee kom je in contact met de Shelter en zijn we
op de hoogte van je gegevens en motivatie.
Daarna zullen er een aantal gesprekken plaats vinden. Eerst zal er telefonisch contact gemaakt worden door
een bestuurslid van de Shelter Ministries in Nederland. Zij zullen je doorverwijzen naar diegene die met jou
een kennismakingsgesprek doet, waar je wordt uitgenodigd om thuis op gesprek te komen. Hier zal je meer
informatie ontvangen en zal er gekeken worden of je als vrijwilliger binnen het werk van de Shelter zal passen.
Het is de bedoeling dat je deze richtlijnen voorafgaand aan dit gesprek hebt doorgenomen.
Ten slotte zal je contact met de familie Griffioen maken, om de verdere praktische zaken te regelen rond je
verblijf in Zuid-Afrika.
Onkostenvergoeding
Voor je verblijfskosten en eten vragen we een vergoeding van de vrijwilliger. Voor de eerste 3 maanden is
dit €300,- per maand. Voor de maanden daarna is dit €250,- per maand. Voor een koppel geldt €450,-. Dit kan
overgemaakt worden op de rekening van The Shelter Ministries in Nederland: IBAN NL52ABNA 051 49 86 107
(o.v.v. je naam + periode onkostenvergoeding).
Sponsorgeld
Wanneer je geld hebt ingezameld voor de Shelter is het van belang dat er dan dingen worden aangeschaft die
echt nodig zijn. De familie Griffioen weet het beste waar de nood op dat moment het grootst is.
We verzoeken je dan ook met klem om het sponsorgeld op de rekening van The Shelter te storten of het
persoonlijk aan de familie Griffioen te geven. Het geld komt dan ook daadwerkelijk ten goede aan de kinderen
die het ‘t hardst nodig hebben en waar het geld uiteindelijk ook voor op gehaald is. We vinden dat we als
Shelter Ministries een grote verantwoordelijkheid naar onze donateurs hebben en we nemen deze ook zeer
serieus.
We verwachten dat je zelf betaalt voor je reis en verblijf. Als je een langere periode blijft en geld ontvangt voor
je onkosten is het belangrijk dat je goed communiceert dat het voor jou bestemd is. Overleg dit ook met
Shelter Nederland.
Visum
Voor je werk als vrijwilliger heb je geen visum nodig, wanneer je korter dan 90 dagen (3 maanden) in het land
verblijft. Het is belangrijk dat wanneer je een toeristenvisum krijgt (bij de douane op het vliegveld), je aangeeft
dat je als toerist komt!
Wanneer je langer dan 90 dagen in het land verblijft heb je wel een visum nodig. Deze kun je aanvragen bij de
Zuid-Afrikaanse ambassade in Nederland in Den Haag: Tel.: 070-3924501
Begin op tijd met het aanvragen van een visum, het papierwerk verzamelen duurt 1-4 weken en de aanvraag
kan zo 6-8 weken in beslag nemen. De kosten voor dit visum bedragen ongeveer €50,-.
Voor vragen kun je altijd bij Shelter Nederland terecht. Kijk voor meer informatie op www.zuidafrika.nl
Inentingen
Het is verstandig om de GGD of de huisarts te vragen wat voor inentingen je nodig hebt voor Zuid-Afrika.
Controleer of de inentingen bij bepaalde instanties door je verzekering vergoed worden. Kijk voor de
plaatselijke GGD op www.ggd.nl
Verzekering
Wanneer je voor een periode korter dan 90 dagen als vrijwilliger gaat werken voor de Shelter, zijn een goede
ziektekostenverzekering, reisverzekering en annuleringsverzekering in Nederland voldoende. Het kan zijn dat
je dan niet geheel verzekerd bent voor vrijwilligerswerk (met name bouwwerkzaamheden), bekijk dit zelf in je
huidige polis.
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Voor een periode langer dan 8 maanden ben je verplicht je uit te schrijven bij de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit betekend dat je geen reis- en ziektekostenverzekering vanuit
Nederland kunt hebben. In dit geval kun je o.a. kiezen uit JoHo Special ISIS, Globbetrotter of Europeesche langop-reis verzekering. Alle drie zijn een combinatie van reis- en ziektekostenverzekering en te vergelijken op
onderstaand adres.
Kijk voor meer informatie op: www.verzekeringeninhetbuitenland.nl/verzeker/werk
Kledingvoorschriften
We verzoeken de vrijwilligsters om geen te korte truitjes (dus geen blote buiken en laag ingesneden hals) en te
korte shorts (hotpants) mee te nemen. Probeer zelf te beoordelen wat fatsoenlijk is en geen verkeerd beeld
uitdraagt. Te blote kleding trekt de verkeerde mensen aan, vooral rond het jeugdcentrum. Hierdoor kunnen
wij jullie veiligheid niet meer garanderen. Ook wanneer je bij familie Griffioen thuis bent, is het niet de
bedoeling dat je te korte kleding draagt, aangezien er veel kinderen en jeugd over de vloer komen bij de
familie Griffioen.
In de winter (de Nederlandse zomermaanden) kan het ’s nachts een paar graden vriezen en omdat er in ZuidAfrika geen centrale verwarmingen zijn is een warme pyjama wel erg lekker. Overdag kan het weer 20°C
worden, dus een groot temperatuurverschil. In de zomer (de Nederlandse wintermaanden) is het lekker warm.
Reizen
Zuid-Afrika is een mooi land en veel van onze vrijwilligers willen dan ook nog wat meer van Zuid-Afrika zien
voordat ze weer naar huis gaan. Onze regel is dat mocht je dit willen, dit pas mogelijk is aan het eind van je
verblijf bij de Shelter. Tussen het werk in geeft teveel onrust en jouw werk moet dan door de anderen
opgevangen worden. Het is belangrijk dat je je reisplannen vast regelt in Nederland, want in Kriel bevindt zich
geen reisbureau!
Praktisch om mee te nemen
• Warme kleding/pyjama/pantoffels (winter)
• Zwemkleding
• GEEN handdoeken (is aanwezig)
• GEEN beddengoed (is aanwezig)
Eventueel:
• Gezelschap spelletjes (ook leuk voor de vrijwilligers zelf)
• (water-) Ballonnen
• Veel knutsel en schoolspullen kun je zelf in Kriel kopen, speciale dingen niet altijd zoals; kraaltjes,
vouwpapier, stickers, glitterstickers/pennen, materiaal voor 3D-kaarten etc. Wil je daar iets van
meenemen, vraag dan even wat echt nodig is.
In Kriel is een redelijk groot winkelcentrum, je kunt er ook voor kiezen om daar (bv. warme) kleding te kopen
en na je verblijf achter te laten. Daar kunnen veel mensen weer mee geholpen worden! Ook kun je
e
toiletartikelen voor alleen de 1 week meenemen en de rest in Kriel kopen. Dit scheelt ieder geval gewicht in
je koffer!
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In Kriel
Gesprekken
Het is heel belangrijk om regelmatig gesprekken te voeren. Na aankomst in Kriel zal Anne-Marie samen met
de vrijwilliger alle richtlijnen en regels doornemen, zodat voor iedereen duidelijk is wat er van elkaar verwacht
wordt. Hierbij zal er ook uitleg zijn over de werkindeling en de huishoudelijke taken in huis.
Verder is er iedere dinsdagavond een bespreking met alle vrijwilligers en daarna wordt er nog samen gebeden.
Hierdoor kan de vrijwilliger om uitleg vragen om iets wat hij/zij niet zo goed begrijpt en om samen dingen te
delen waar je tegen aanloopt. Als je tussendoor iets wilt weten staat vragen natuurlijk altijd vrij!
Huishoudelijke taken
De vrijwilliger slaapt, eet en leeft mee in het huis van familie Griffioen. We willen vragen of de vrijwilliger ook
gewoon mee draait in het huishouden door het volgende:
• Zijn/haar eigen kamer, badkamer en toilet netjes en schoonhouden
• Helpen met de afwas en het algemene schoon houden van de woonkamer en keuken
• Helpen met de was, bijvoorbeeld ophangen en opvouwen
• Een paar keer te koken tijdens zijn/haar verblijf in Kriel.
Water en elektriciteit
Wij zijn in Nederland vaak gewend om dagelijks te douchen en gemakkelijk water te gebruiken. Ook stoppen
we met hetzelfde gemak onze wasmachine vol.
De familie Griffioen leeft echter een stuk zuiniger dan de gemiddelde Nederlander. Mede ook omdat de nood
onder de Zulu bevolking zeer groot is en ze liever het geld besteden aan het werk wat ze doen voor de Shelter
dan dat ze het uitgeven aan extra elektriciteit. Het is dus belangrijk dat je je daaraan aanpast.
Het kraanwater is van goede kwaliteit en gewoon drinkbaar.
Telefoneren en e-mail verkeer
In het huis van familie Griffioen is een internetverbinding, maar dit is erg duur en hier wordt alleen door AnneMarie gebruik van gemaakt. Voor internet kan gebruik gemaakt worden van de dongel die aanwezig is,
speciaal voor de vrijwilligers. Met ‘airtime’ (beltegoed) kun je een databundel kopen en gebruiken met de
dongel. Dit is echter geen snel internet, dus is niet te gebruiken voor opties zoals skype o.i.d. wat veel data van
het netwerk vergt.
Zelf een laptop meenemen is ook een mogelijkheid. Dit is erg handig om je foto’s op te zetten, je
verhalen/mails van tevoren al te schrijven wat tijd (geld) bespaart, en als je dat fijn vindt om je even terug te
trekken en een film te kunnen kijken.
Telefoneren vanuit het huis van de familie Griffioen is mogelijk. Aangezien de kosten hoog zijn en de
rekeningen pas later komen (soms als de vrijwilliger al weg is) is het niet de bedoeling dat je zelf vanuit ZuidAfrika belt maar dat je gebeld wordt vanuit Nederland. Dit kan vanuit Nederland voor een voordelig tarief via:
www.belbob.nl. Je belt dan in op een 0900-nr, waarna je doorgebeld wordt naar het huis van familie Griffioen.
Dit werkt erg goed en is heel goedkoop!
Omdat je meestal niet voor 5 min. belt en Anne-Marie overdag gewoon bereikbaar wil zijn, is het niet de
bedoeling dat er overdag gebeld wordt. Alleen na 21.00 uur kan er gebeld worden naar Kriel, iedereen ligt dan
op bed. Zorg ervoor dat de telefoon niet te lang overgaat, zit klaar als jij gebeld wordt, denk aan het slapende
huis! Hou ook rekening met de andere vrijwilligers. Het is handig om met de andere vrijwilligers één vaste
avond in de week af te spreken waarop jij gebeld kan worden.
Als je in Nederland een mobiele telefoon hebt die simlock vrij is (dus waar je een andere simkaart in kunt
stoppen), kun je voor weinig geld een simkaart en beltegoed op het vliegveld of in Kriel kopen zodat je daar
kunt bellen en sms’en. Hierop kun je ook ‘airtime’ (beltegoed) gebruiken voor internet op je telefoon.
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Pinnen in Kriel
Er bevinden zich 3 banken in Kriel (FNB, ABSA en STANDARD BANK) waar je met je bankpas kunt pinnen. In
sommige winkels kun je pinnen, maar zorg ook altijd voor contant geld.
1.200 Rand is ongeveer 100 euro. Check van tevoren de actuele koers op www.valuta.nl
Bij enkele Nederlandse banken worden voor het pinnen buiten Europa tegenwoordig geen extra kosten meer
gerekend. Bekijk of dit ook voor jouw bank geldt, anders is het verstandig om meer geld in 1x op te nemen
zodat je niet te vaak voor de transactie kosten betaalt.
Daarnaast kan het zijn dat je bij jouw bank in Nederland aan moet geven dat je ook buiten Europa wilt pinnen.
Dit kun je vaak via internetbankieren wijzigen voor een bepaalde periode.
Alcohol en roken
In alle afdelingen van The Shelter Ministries zijn roken en alcoholgebruik niet toegestaan! Als vrijwilliger heb je
een voorbeeldfunctie voor de Zulu kinderen en jeugd en willen we graag dat een ieder zijn verantwoording
daar in neemt.
Rijbewijs
Als je in het bezit bent van een rijbewijs kun je de kinderen ook van en naar school brengen of ophalen bij de
boerderijen.
Het rijden in Zuid-Afrika is wel links, dus dit vergt enige aanpassing. We willen je ook vragen om voorzichtig
met het rijdend materiaal om te gaan en daarin goed te luisteren naar de aanwijzingen van de familie
Griffioen. Een internationaal rijbewijs is verplicht bij het huren van een auto. Voor het rijden in Kriel is dit niet
noodzakelijk.
Het is niet de bedoeling dat de auto’s gebruikt worden om zelf boodschappen mee te doen. Er zijn fietsen,
fietsen is gezond, dus gebruik ze ook!
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Vrijwilligerswerk
De kinderen onder wie we werkzaam zijn komen vaak uit hele ongewenste omstandigheden. Sommige meisjes
zijn verkracht en misbruikt geweest, sommige jongens zijn vaak heel erg geslagen. In het algemeen zijn de
kinderen vaak ondervoed geweest en hebben ze heel weinig contact met hun ouders waardoor er weinig
positieve invloed is in hun leven. Het is onze roeping om die leegte in het leven van deze kinderen te vullen. Dit
moet echter ook met wijsheid gedaan worden en daarom is het belangrijk dat de vrijwilliger hierin het advies
en leiding van Anne-Marie aanvaart. Als de vrijwilliger echter wel voelt dat het op een andere manier beter
zou kunnen, zouden we graag willen dat zij dit eerst met Anne-Marie bespreken voordat er zomaar iets
aangepakt wordt.
Lichamelijk contact en kado’s
Alhoewel we de kinderen soms heel zielig en triest kunnen vinden, is het niet in het beste belang van het kind
om zo (op een "ik-vind-jou-zo-zielig" manier) met de kinderen om te gaan. Kinderen kunnen dit merken en
gaan dit uitbuiten door bijvoorbeeld om dingen zoals kado’s te gaan vragen van de vrijwilliger. De vrijwilliger
geeft dit dan uit liefde voor het kind, maar dat is niet de oplossing. Een kado geven mag, maar dan in gelijke
mate voor alle kinderen, zoals een dvd, knutselspullen, boekjes die door iedereen gebruikt kunnen worden.
De kinderen vragen veel aandacht en willen dan ook graag drukkies (omhelzingen) hebben en opgetild
worden. Wanneer de kinderen daar om vragen en aangeven dat ze graag een drukkie willen, zal het fijn zijn
dat de vrijwilliger, afhankelijk van hoe hij of zij zich daarin thuis voelt, die aandacht ook aan de kinderen geeft.
Hier ligt echter ook een grens van hoeveel drukkies en zoentjes goed zijn en daarom willen we hier ook graag
de volgende richtlijnen neerleggen:
• De kinderen hebben liefde en aandacht nodig en dat willen we ook aan hun geven.
• Afhankelijk van hoe oud het kind is, behoort de vrijwilliger ook met wijsheid met de kinderen om te
gaan. Een kindje van 2 jaar kan rustig een tijdje bij de vrijwilliger op schoot zitten terwijl ze met zijn
allen televisie kijken, maar met een jongen van 14 jaar is het gewenst dat een drukkie alleen als
manier van groeten gebruikt wordt en dat de vrijwilliger niet verder enige lichamelijk contact toelaat.
• Laat kinderen ook merken dat je ze op een andere manier aandacht kunt geven en laat merken dat je
van hen houdt; bijvoorbeeld door leuke spelletjes met ze te gaan doen, lekker buiten te gaan spelen,
te knutselen, helpen met huiswerk en dingen die ze moeilijk vinden.
Het is niet ons doel om het kind van zijn eigen ouders en cultuur te vervreemden, maar om hen juist een beter
leven te geven en hoop te bieden. Het is ook belangrijk dat alle kinderen gelijk behandeld worden en dat ze
allemaal (waar mogelijk) evenveel aandacht van de vrijwilliger ontvangen.
Verhouding met de kinderen
De vrijwilliger komt in eerste instantie helpen omdat ze zich geroepen voelen en graag dienstbaar willen zijn in
het werk van The Shelter Ministries. Het is voor ons daarom belangrijk dat de vrijwilliger liefdevol en met
geduld met de kinderen omgaat. De kinderen zijn soms heel moeilijk en kunnen ook best wel stout zijn. Wij
proberen echter om altijd de kinderen te behandelen zoals we onze eigen kinderen zouden behandelen - met
liefde en met discipline.
De vrijwilliger is op een tijdelijke basis in het werk van The Shelter Ministries betrokken. Het is daarom
belangrijk dat de vrijwilliger er tegen waakt om een te sterke hechting met de kinderen te verkrijgen omdat dit
pijnlijk voor het kind zal zijn wanneer de vrijwilliger dan weer weg gaat. Het is daarom beter om gewoon een
goede vriendschappelijke verhouding met de kinderen aan te gaan.
Het werk
De vrijwilliger kan op een van de vier verschillende plekken komen te werken: het kinderhuis, de
zondagscholen, of een van de twee jeugdcentra (Kriel en Thubelihle). Hieronder worden de werkplekken
verder beschreven. Om een overzicht te geven van hoe een werkweek eruit kan zien, staat onder de uitleg van
de werkplekken een globaal overzicht van een werkweek. Denk er aan dat dit een globaal overzicht is, snel kan
veranderen en dit dus niet je werkelijke werkweek hoeft te zijn!! In overleg met Anne-Marie wordt bepaald
waar je komt te werken.
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Naast het werk met de kinderen is het ook mogelijk om in het onderhoud aan het werk te gaan. Jan-willem
doet dit alleen en inmiddels zijn er naast hun eigen huis 4 gebouwen die onderhouden moeten worden.
Regelmatig zijn er weer nieuwe bouw/verbouwplannen en ook de speeltoestellen vergen onderhoud. De hulp
bij dit werk is van enorme waarde voor de Shelter.

Het Kinderhuis
Het kinderhuis is een alternatief voor de kinderen die door ongewenste huiselijke omstandigheden, bij ons
terecht zijn gekomen. De kinderen hebben allemaal een andere achtergrond en we proberen ze in het
kinderhuis een ‘thuis’ te geven. Ongeveer 40 kinderen wonen in het kinderhuis die variëren tussen de leeftijd
0-18 jaar.
Het kind heeft het volgende nodig:
• Liefde
• Begrip
• Stabiliteit
• Bemoediging
• Genezing
• Een toekomstverwachting waarnaar ze kunnen streven
We geven de kinderen een Christelijke opvoeding en moedigen hen aan om hun vertrouwen in de Heer te
stellen. We laten de kinderen vrij om hun eigen geloofsovertuiging te kiezen en na te volgen.
De vrijwilliger zal geen vaste rol in het kinderhuis vervullen, aangezien bij het vertrek van de vrijwilliger er dan
een ‘gat’ ontstaat. Je zult het werk van de vaste medewerkers verlichten, door extra leuke dingen met de
kinderen te doen en extra hulp bij het huiswerk te geven. Het kinderhuis wordt door lokale medewerkers
geleidt, een aantal van hen woont zelf ook in het kinderhuis.
Zij runnen het hele kinderhuis in vaste werktijden. Elke medewerker heeft een groepje kinderen onder hun
verantwoordelijkheid. Hierdoor hebben de kinderen een vast aanspreek punt, tijdens ruzies, conflicten, vragen
etc. en een vast contact persoon voor de school. De kinderen kunnen proberen om de medewerkers en de
vrijwilliger tegen elkaar uit te spelen (onder regels proberen uit te komen), en dat moet niet toegelaten
worden. Doordat de kinderen onder een vaste medewerker vallen, is dit goed te controleren.
Elke woensdag ochtend komen alle medewerkers en vrijwilligers bij elkaar om de problemen, ruzies,
incidenten, schoolprestaties, vragen, en leuke dingen van de kinderen van de afgelopen week met elkaar door
te nemen. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk wat er in huis speelt en kunnen er duidelijke regels
nageleefd worden.
We willen dat de vrijwilliger met liefdevolle discipline met de kinderen omgaat. De vrijwilliger kan dit doen
door een voorbeeld te zijn voor de kinderen en bijvoorbeeld samen met de kinderen huiswerk te maken in
plaats van de kinderen te bevelen om hun huiswerk te doen.
De meeste kinderen, jong en oud, spreken goed Engels. Soms zullen de kinderen onderling Zulu spreken,
vooral tijdens ruzies. Het is verstandig om dan een van de medewerkers erbij te roepen die wel Zulu spreekt.
Specifieke taken van de vrijwilligers:
• Mee helpen in de schoonmaak van het kinderhuis.
• De kinderen te begeleiden in hun huiswerk. Er wordt elke werkdag direct na schooltijd huiswerk
gedaan in de huiswerk kamer.
• De kinderen te helpen om hun huishoudelijke taken te doen.
• De kinderen te leren om netjes op hun zelf en op hun spullen te zijn.
• ‘s Avonds samen met de kinderen de tuin op te ruimen.
• Spelletjes en handenarbeid activiteiten samen met de kinderen doen.
• Om levensvaardigheden aan de kinderen te leren bijv.: hoe je met vrienden in een groep omgaat.
• Ook zou het leuk zijn als de kinderen geleerd wordt hoe te leren koken, taarten te bakken, te
borduren en te breien en hoe ze kleding kunnen verstellen etc. Initiatieven hiervoor zijn altijd
welkom, wel in overleg met de medewerkers.
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Zondagsscholen
The Shelter Ministries is aanvankelijk 27 jaar geleden begonnen met het opstarten van zondagsscholen op het
platteland. De eerste zondagsschool had 8 kinderen en nu hebben we honderden kinderen die in het weekend
op verschillende plekken (Kriel, Thubelihle, Albion en GogoMbatha) zondagsschool krijgen.
In de zondagsschool les wordt op een gezellige en speelse manier, maar toch ernstig het woord van God
verkondigd. We willen de kinderen een heerlijke tijd geven waar ze mogen ontdekken wie de Here Jezus is. Dit
is een enorme uitdaging met heel veel mogelijkheden. In dit werk ben je echt met de gemeenschap betrokken
en hebben we dan ook een mogelijkheid om te kunnen uitreiken naar de families van de kinderen die de
zondagsscholen bezoeken.
Een zondagsschool programma kan bestaan uit o.a.: verwerkingen (werkjes) voor de jongere kinderen,
Bijbelstudies voor de oudere kinderen, zingen, dansen, muziek maken, toneelspelen, poppenkast,
handenarbeid, sport en spel dagen etc. Voor de geestelijke kant van het zondagsschool werk heb je wel een
relatie met de Here Jezus nodig omdat we Zijn liefde willen overdragen.
Zie je zoiets zitten, dan is het fijn als je mee wilt denken en jou rol hierin kunt vinden. Nieuwe ideeën zijn altijd
welkom. Wanneer je dit wilt is het belangrijk dat je goed Engels kunt spreken. Er is een tolk aanwezig die
vertaalt naar het Zulu voor de kleine kinderen.
De Jeugdcentra
Er zijn twee jeugdcentra: Kriel en Thubelihle, die hieronder apart behandeld worden, waar verschillende
onderdelen van het werk van The Shelter plaatsvinden.
Kriel
Het jeugdcentrum bevindt zich in Kriel en ligt ongeveer 3 km van het huis van de familie Griffioen. Het staat in
een zwarte woonwijk, het lijkt een soort achterbuurt, maar is wel helemaal veilig.
Mama Rose, onze medewerkster, woont en werkt permanent in het centrum. Zij is een aanspreek punt voor
de kinderen en de jeugd die er komt.
Het werk in het jeugdcentrum is ook een hele uitdaging en je kunt hier al je talenten kwijt. Het centrum is van
maandag tot vrijdag open van 13.30 uur ’s middags tot 17.00 uur. Je kunt zelf elke dag naar het centrum gaan,
met de fiets of met de auto vanaf het huis van familie Griffioen.
Het jeugdcentrum is een soort huis voor die kinderen die anders op straat zouden vertoeven. Na schooltijd
kunnen ze er terecht om heerlijk te spelen en kind te zijn! De meeste kinderen spreken goed Engels, de
allerkleinste soms niet of erg moeizaam.
Op vrijdagmiddag wordt er in het centrum zondagsschool gehouden door Sylvanie (dochter van Anne-Marie en
Jan-Willem) en Rose. En op vrijdagavond is er een christelijk jeugdprogramma onder leiding van Ingmar
(jongste zoon van Anne-Marie en Jan-Willem) voor de jongeren in Kriel en in Thubelihle. Zowel Ingmar als
Sylvanie kunnen hierbij hulp gebruiken.
De taken zijn als volgt:
• De kinderen komen er spelen en het is noodzakelijk dat er toezicht gehouden wordt. Om er gewoon
te zijn voor de kinderen en de jeugd is al bijzonder!
• We organiseren er ook graag activiteiten. Er is een vaste “handenarbeidmiddag”. Dan kun je zelf
bepalen wat je graag wilt doen. Er komen ongeveer 50 kinderen die graag knutselen. Je kunt alvast
hiervoor in Nederland rondkijken wat je daar graag zou willen doen. De kinderen zijn meestal minder
goed met handenarbeid in vergelijking met de kinderen in Nederland, moeilijke vouwwerkjes zijn niet
aan te raden, aangezien je dan vooral zelf bezig bent.
• De spelletjes waaronder: memory, kwartet, allerlei kaartspelletjes, rummikub, etc., worden aan de
kinderen gegeven en het is hierbij belangrijk dat we goed opletten dat ze ook weer terug komen.
• We letten ook op hygiëne, b.v.: dat de kinderen schone handjes hebben als ze willen spelen of eten.
• Na afloop dient het centrum iedere dag schoongemaakt te worden. Even zuigen, toiletten
schoonmaken etc.
• Ook buiten letten we op of er geen papieren rondslingeren, we geven hiermee een voorbeeld naar de
kinderen in het opvoeden en leren om schoon te zijn.
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Je kunt doen wat je leuk vindt en aan de hand van je vaardigheden mag je aan de gang gaan. Dans,
toneel, sportdagen, spelletjes spelen zowel binnen als buiten, schattenjacht organiseren,
talentavonden houden en noem maar op wat in een buurthuis leuk kan zijn!

Thubelihle
Dit is een zwart woongebied (township), waar we een prachtig gebouw hebben staan. Net als het centrum in
Kriel is het open van maandag tot vrijdag van 13.30 uur ’s middags tot 17.00 uur, zodat kinderen hier na school
kunnen spelen en kind kunnen zijn! Thubelihle ligt op ongeveer 7 km vanaf het huis van familie Griffioen, de
vrijwilligers gaan hier met de auto naar toe. De kinderen uit Thubelihle kunnen niet altijd goed Engels, omdat
ze vaak slechter onderwijs krijgen.
In het centrum woont en werkt een echtpaar met hun kinderen; Abel, Mpumi, Nkosinathi en Ester. Zij zijn
beide erg actief bij het werk in het centrum. Op donderdagmiddag houden zij er zondagsschool. Verder wordt
er in het centrum voor een groepje weeskinderen elke ochtend een ontbijt gemaakt, waarna ze nog een
lunchpakket voor op school krijgen. ’s Avonds als het centrum dicht gaat krijgen ze hier ook nog avond eten.
Op deze manier probeert de Shelter structurele steun aan de allerarmste kinderen te bieden en een verlichting
te geven aan de oma’s die vaak de zorg voor de weeskinderen op zich nemen.
Vanuit het centrum proberen we uit te reiken naar de gemeenschap door te helpen bij de nood onder de
kinderen.
Mogelijkheden onbeperkt om een verschil te maken in de levens van de kinderen die daar ook niks te doen
hebben en slechte invloeden ontvangen van een gemeenschap die leeft voor drank en een bandeloos leven
heeft. Het centrum is de enige plek waar ze zich heerlijk kunnen vermaken onder leiding van mensen die ze
ook liefde geven.
De taken zijn als volgt:
• De kinderen komen er spelen en het is noodzakelijk dat er toezicht gehouden wordt. Om er gewoon
te zijn voor de kinderen en de jeugd is al bijzonder!
• We organiseren er ook graag activiteiten. Eenmaal per week is het vaste “handenarbeidmiddag”. Dan
kun je zelf bepalen wat je graag wilt doen. Er komen ongeveer 60 kinderen die graag knutselen. Je
kunt alvast hiervoor in Nederland rondkijken wat je daar graag zou willen doen. De leeftijden zijn erg
verschillend, waardoor vaak een werkje voor de jongste en de wat oudere kinderen bedacht moet
worden.
• De spelletjes waaronder: puzzels, memory, kwartet, allerlei kaartspelletjes, rummikub, etc., worden
aan de kinderen gegeven en het is hierbij belangrijk dat we goed opletten dat ze ook weer terug
komen.
• We letten ook op hygiëne, b.v.: dat de kinderen schone handjes hebben als ze willen spelen en dat er
goed gebruik wordt gemaakt van het toilet (dit zijn veel kinderen niet gewend).
• Na afloop dient het centrum iedere dag schoongemaakt te worden. Even vegen, toiletten
schoonmaken etc.
• Ook buiten letten we op of er geen papieren rondslingeren, we geven hiermee een voorbeeld naar de
kinderen in het opvoeden en leren om schoon te zijn.
• Je kunt doen wat je leuk vindt en aan de hand van je vaardigheden mag je aan de gang gaan. Dans,
toneel, sportdagen, spelletjes spelen zowel binnen als buiten, schattenjacht organiseren,
talentavonden houden en noem maar op wat in een buurthuis leuk kan zijn!

Na terugkomst
Na je periode van vrijwilligerswerk zul je thuis nog een enquête ontvangen. Wil je na je reis nogmaals naar
Kriel gaan, voor vrijwilligerswerk, dan stellen wij (Shelter Nederland) het op prijs dat we hiervan op de hoogte
worden gehouden. Op die manier kunnen we de reisdata van de vrijwilligers op elkaar afstemmen.
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Vrijwilliger jeugdcentrum Kriel
Vrijwilliger jeugdcentrum Thubelihle
Vrijwilliger Kinderhuis

Globale werkweek

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Ochtend

Voorbereiding/
Vrije tijd

Voorbereiding/
Vrije tijd

Voorbereiding/
Vrije tijd

Voorbereiding/
Vrije tijd

Voorbereiding/
Vrije tijd

Zondagschool
Albion

Vrij

Begin middag
Vanaf 13.30

Jeugdcentrum Kriel
Jeugdcentrum Thubelihle
Huiswerk begeleiden

Jeugdcentrum Kriel
Jeugdcentrum Thubelihle
Huiswerk begeleiden

Jeugdcentrum Kriel
Jeugdcentrum Thubelihle
Huiswerk begeleiden

Jeugdcentrum Kriel
Jeugdcentrum Thubelihle
Huiswerk begeleiden

Jeugdcentrum Kriel
Jeugdcentrum Thubelihle
Huiswerk begeleiden

Jeugdcentrum
Kriel
Jeugdcentrum
Thubelihle

Vrij

Einde middag
Tot 18.00

Jeugdcentrum Kriel
Jeugdcentrum Thubelihle
Huiswerk begeleiden/
kinderen vermaken

Knutselmiddag Kriel
Jeugdcentrum Thubelihle
Huiswerk begeleiden/
kinderen vermaken

Jeugdcentrum Kriel
Knutselmiddag Thubelihle
Huiswerk begeleiden/
kinderen vermaken

Jeugdcentrum Kriel
Zondagschool Thubelihle
Huiswerk begeleiden/
kinderen vermaken

Zondagschool Kriel
Zondagschool GogoMbatha
Huiswerk begeleiden/
kinderen vermaken

Jeugdcentrum
Kriel
Jeugdcentrum
Thubelihle

Vrij

Avond

Vrije tijd

Bespreking & gebed
vrijwilligers en Anne-Marie

Bidavond Baptisten
gemeente

Vrije tijd

Youth avond Kriel +
Thubelihle
Bijbelavond in kinderhuis

Spelletjes avond
kinderhuis

Vrij

Zoals je kunt zien zijn veel ochtenden vrij. Dit komt doordat de kinderen dan allemaal op school zijn, vanaf 13.00uur komen de eerste klassen naar huis, de oudere
klassen zijn later uit. In de vakantie periodes van school zal er ’s ochtends meer werk te doen zijn en zullen de jeugdcentra ook eerder open zijn.
Deze vrije ochtenden kun je gebruiken om boodschappen te doen, je voor te bereiden op een knutselmiddag, activiteiten organiseren, helpen bij het
voorbereiden van een zondagschool, het huishouden te doen etc.
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