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Gewenste bezoekperiode Brazilië       

Datum ontvangst vrijwilligersformulier       

Datum goedkeuring Stichting Timonis       

Datum goedkeuring Stichting Jafet       

 

Namens Stichting Jafet (Nederland) en Stichting Timonis (Brazilië) willen we je hartelijk bedanken voor de 
getoonde belangstelling voor ons werk. Dat die belangstelling zich zover uitstrekt dat er zelfs het 
verlangen is om ons voor korte tijd te komen helpen waarderen wij zeer. Voordat er echter een 
toezegging gedaan kan worden over de mogelijkheid om ons voor een periode van maximaal 2 maanden 
te komen helpen, is het nodig dat we over meer informatie beschikken. 
Daarom willen we je verzoeken deze vragenlijst in te vullen en per email naar de volgende personen toe 
te sturen: 
  Janneke & Fernando Galvão - Hulst  timonis52@gmail.com           (Stichting Timonis) 
  Petra van Dijk    ditispetra@hotmail.com  (Stichting Jafet) 

 
 
Persoonlijke gegevens 
 

Naam  

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Telefoon privé  

Telefoon mobiel  

Geboortedatum  

Emailadres  

Relatie  Ja  
 Nee 

Getrouwd   Ja  
 Nee 

Kinderen  Ja 
 Nee 

Gebruik medicatie  Ja  
 Nee 

Allergieën  Ja 
 Nee 

Eventuele andere belangrijke 
aspecten m.b.t. gezondheid 

 

 

Wensen t.a.v de reis 
 

Wanneer zou je willen komen 
helpen?  

 

Aantal weken   

Wil je alleen komen of met 
anderen? 

 

 
 

Vrijwilligersformulier Stichting Jafet 
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Opleiding/werkervaring/competenties 
 

Schoolopleiding (zo compleet 
mogelijk) 

 

Werkervaring (zo compleet 
mogelijk) 

 

Diploma’s  

Beheersing Engels  Ja 
 Nee 

Beheersing Portugees  Ja 
 Nee 

Hobby’s  

Opmerkingen/toelichting  

 
Kerkelijke achtergrond 
 

Kerkelijke achtergrond   Dooplid 
 Belijdend lid 

Plaats kerkelijke gemeente  

Is er kinderwerk in jouw 
gemeente? 

 Ja 
 Nee 

Ben je betrokken bij dit 
kinderwerk? Zo ja, kan je hier 
iets over vertellen? 

 Ja 
 Nee 

Heb je ervaring met 
kinderwerk buiten je 
gemeente? Zo ja, kan je daar 
iets meer over vertellen? 

 Ja 
 Nee 

 

Heb je ervaring in 
evangelisatiewerk? Zo ja, kan 
je daar iets meer over 
vertellen? 

 Ja 
 Nee 

Opmerking/toelichting  

 

Motivatie 
 

Wat beweegt je om ons te 
willen komen helpen met het 
werk onder kinderen in Rio de 
Janeiro? 
 

 

Hoe denk je ons te kunnen 
helpen met het werk onder de 
kinderen? 

 

Hoe zou je gedurende een uur 
recreatief bezig kunnen zijn 
met 4 kinderen? 

 

Opmerking/toelichting  
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Referentie(s) 
 

Wijkouderling  

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Telefoon privé  

Emailadres  
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VRIJWILLIGERS STATUUT 
 

Afspraken met  vrijwilligers 
 
De achterliggende jaren zijn er aantal mensen (met name jongeren) geweest die vrijwillig enige 
tijd hebben meegedraaid in het project in Brazilië.  
Met betrekking tot deze vrijwilligers gelden de volgende afspraken: 

 Een vrijwilliger werkt maximaal voor een duur van 2 maanden mee binnen de 
stichting Timonis, onder verantwoordelijkheid van de directie. 

 De stichting Timonis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
persoonlijke of materiële schade ten gevolge van de reis naar of het verblijf in Rio. 

 De stichting Jafet beoordeelt – na advies van Janneke Galvao Hulst – of de 
aanvraag van de vrijwilliger goedgekeurd wordt. Er volgt een oriënterend 
kennismakingsgesprek. Daarna kan een ticket geboekt worden door de vrijwilliger. 

 Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de doelstelling van 
de stichting Jafet en deze van harte onderschrijft. 

 Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij in de kerkelijke gemeente (of anderszins) 
activiteiten ontplooit om het project bekendheid te geven en gelden te verzamelen 
voor het project.  

 De vrijwilliger ontvangt geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.  

 De vrijwilliger betaalt de volgende posten: 
1. De eigen reis en alle kosten die daarmee samenhangen.  
2. De kosten van het verblijf in Rio (verblijf gastgezin, maaltijden en 

reiskosten). 

 Voor 2013 gelden de volgende bedragen voor logies met ontbijt (zondag twee extra 
maaltijden) en een lunch op de werkplek. 

          3 weken: €  374,= 
  4 weken: €  474,= 

5 weken: € 574,= 
  6 weken: €  674,= 
  7 weken: € 774,= 
  8 weken: €  874,= 

Daarnaast moet de vrijwilliger rekenen op ca. € 65,= reiskosten per maand en € 5,00 
per extra maaltijd in het gastgezin. De kosten voor het verblijf dienen contant te 
worden voldaan aan Fernando tijdens het verblijf. Voor het ophalen en het 
wegbrengen naar het vliegveld wordt € 50,= berekend. 

 Tijdens het verblijf in Brazilië conformeren vrijwilligers zich aan de geldende leef- en 
gedragsregels (roken, drinken ea), alsmede kledingvoorschriften. De vrijwilligers 
dragen tijdens het werk een t-shirt van Timonis. 

 Een relatie aangaan is tijdens de periode van verblijf in Rio niet toegestaan.  

 Vrijwilligers houden zich aan de afspraken die gemaakt zijn met de gastgezinnen. 
      Van de vrijwilliger wordt verwacht om 22.30 uur in huis te zijn. 

 Bij aankomst in Rio worden vrijwilligers opgevangen door Fernando Galvão en 
      naar het gastgezin gebracht. Bij de start van het werk wordt een intake- en 
      begeleidingsgesprek gehouden waarbij ook het inwerkplan aan de orde komt.  

 Wekelijks wordt geëvalueerd of de werkzaamheden van de vrijwilligers optimaal zijn. 
Veelal omvat de inzet van de vrijwilliger 8 dagdelen per week. 

 Bij het afronden van de werkzaamheden voor vertrek naar Nederland wordt er een 
exit-gesprek gehouden aan de hand van een evaluatieformulier. Het bestuur van 
Jafet ontvangt hiervan een afschrift. 

 In Nederland zal door de coördinator werkvakanties van stichting Jafet contact 
worden opgenomen met de vrijwilliger om kort terug te kijken op de werkvakantie.  

 Het zich niet houden aan de afspraken kan in het uiterste geval betekenen dat 
      de overeenkomst met de vrijwilliger voortijdig wordt beëindigd. 
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Procedure om vrijwilliger te worden 
 
De huidige procedure om vrijwilliger te worden is als volgt: 
 

1. De kandidaat-vrijwilliger download het aanmeldformulier van de site www.jafet.nl.  
2. De kandidaat-vrijwilliger vult het aanmeldformulier volledig in en laat het 

referentieformulier invullen door zijn of haar voorganger of kerkenraadslid. De kandidaat-
vrijwilliger mailt de ingevulde formulieren zowel naar Janneke als naar de coördinator 
werkvakanties van stichting Jafet. De emailadressen staan vermeld op het 
aanmeldingsformulier. 

3. Janneke en de betreffende bestuursleden van stichting Jafet stemmen met elkaar af of 
iemand een geschikte kandidaat lijkt om als vrijwilliger naar Brazilië te gaan. 

4. Er volgt een oriënterend kennismakingsgesprek met de voorzitter en de coördinator 
werkvakanties van stichting Jafet.  

5. De vrijwilliger levert een ondertekend vrijwilligersformulier in. Jafet verstrekt het 
vrijwilligersstatuut, het inwerkplan en handboek t.b.v. de Nederlandse vrijwilliger. 

  

 
Januari 2014 

 

http://www.jafet.nl/

