
GEEF EEN KIND EEN HOOPVOLLE TOEKOMST 
 
 

Vacature online promotor 

Kansarme kinderen een hoopvolle toekomst geven. Dát is onze missie.  

Wij geloven dat we hiermee de wereld kunnen veranderen. Samen met onze 
sponsors zorgen wij ervoor dat wereldwijd tienduizenden kansarme kinderen 
voedsel, onderwijs en liefdevolle aandacht ontvangen. Ook krijgen ze de 
hoopvolle boodschap van het evangelie te horen. Vanuit Nederland worden er meer dan zeven honderd 
kinderen gesteund. 

Wil je ook bijdragen aan een rechtvaardigere wereld? 

De organisatie 

 Het Kinderadoptieplan maakt deel uit van het internationale Child Sponsorship programma van de Kerk 

van de Nazarener. Het hoofdkantoor bevindt zich in Amerika. In Nederland is het Kinderadoptieplan 

onderdeel van de landelijke zendingsraad van onze kerk (Districts Nazarene Missions International, 

DNMI).  

Het Nederlandse team van het Kinderadoptieplan wordt geleid door een coördinator. Het team bestaat 

verder uit de volgende vrijwilligers: secretarieel medewerker, penningmeester, een postverzorger en 

een online promotor. Op onze website kun je zien wie momenteel deze functies vervullen. 

Vacature 

We zijn op zoek naar een online promotor (ca. 2 uur per week). Deze persoon is ervoor verantwoordelijk 

dat het Kinderadoptieplan onder de aandacht komt van de doelgroep via digitale media. Dat betekent 

onder andere het bijhouden van de website en het YouTube kanaal, zorgen voor interactie op de 

geplaatste berichten op Social Media en het maken en versturen van digitale nieuwsbrief. Het werk kan 

zelfstandig vanuit huis gedaan worden, op tijden dat het jou schikt. Er is ruimte voor eigen initiatief. In 

deze functie val je onder de leiding van de coördinator van het team.  

We verwachten dat je lid bent van de Kerk van de Nazarener. 

Je onderhoudt contacten met de coördinator van het team, de technisch beheerder van de website en 

het hoofdkantoor in Amerika voor de te gebruiken content.  In eerste instantie loop je mee met de 

huidige promotor 

Het contact met de andere teamleden gaat meestal per WhatsApp, e-mail en telefoon. Een paar keer 

per jaar komt het team bij elkaar om ervaringen te delen en de teamgeest op te bouwen. 

Contact 

Als je interesse hebt in de functie van online promotor, kun je contact opnemen met Désirée Veening-

Griffioen: Tel: 06-29011653, coordinator@kinderadoptieplan.nl. 

We zien naar je uit! 
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