
 
 
 
 
 Caritas International zoekt  
EEN STAGIAIR(E) 
VOOR DE CEL EDUCATIE 
 

WIE ZIJN WIJ? 

Caritas International België (www.caritasinternational.be) is een NGO met als missie de 
ondersteuning van slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land door 
humanitaire en ontwikkelingsprojecten (Afrika, Midden-Oosten, Azië, Haïti, Balkan) en in België 
door opvang en sociale begeleiding van asielzoekers en migranten, integratie van erkende 
vluchtelingen, vrijwillige terugkeer en duurzame re-integratie in het land van herkomst.  
 
Caritas International is de Belgische schakel van één van de grootste internationale netwerken, 
Caritas Internationalis, die 165 katholieke organisaties omvat die samenwerken in 200 landen en 
regio’s. 
 
Wij zoeken voor onze educatieve werking: 

Een getuige die erkend is als vluchteling of subsidiair beschermde   

 

OMSCHRIJVING PROJECT 

Omdat er nog veel vooroordelen en misvattingen leven rond vluchtelingen in de Belgische 
samenleving vindt Caritas International het belangrijk om op basis van objectieve informatie en 
ervaring vanop het terrein jongeren wegwijs te maken binnen deze thematiek.  
Ons doel is om aan de hand van interactieve lestechnieken jongeren om te vormen tot actieve 
wereldburgers die zich open en solidair opstellen naar vluchtelingen en nieuwkomers.  
We vinden het echter belangrijk om de thematiek zo tastbaar mogelijk te maken, echte getuigen 
die zelf een vluchtverhaal te vertellen hebben, kunnen een enorme impact hebben op jongeren. 
Daarom zijn we op zoek naar mensen die zelf gevlucht zijn en er ook geen problemen mee hebben 
hierover voor een groep jongeren te vertellen.  
Samen met de educatief verantwoordelijke van Caritas International ga je gemiddeld 1x per maand 
mee naar een school om te getuigen over je vluchtverhaal en integratie in de Belgische 
samenleving. Je vertelt je verhaal en beantwoordt vervolgens mogelijke vragen van leerlingen.  
Op termijn streven we ernaar dat je naast je eigen vluchtverhaal ook de rest van de vorming mee 
helpt ondersteunen. Je wordt gecoacht en omkaderd door de educatief verantwoordelijke. Voor 
elke vorming is er een gezamenlijke voorbereiding en na de vorming een debriefing.  

 

PROFIEL 

 Ervaringsdeskundige: Erkend zijn als vluchteling of subsidiair beschermde.  

 Affiniteit hebben met de organisatie Caritas 

 Gemotiveerd zijn om jongeren tussen 14 en 18 jaar te sensibiliseren omtrent de 
vluchtelingenthematiek 

 Voldoende Nederlands praten om op begrijpbare manier een verhaal te vertellen 

 Communicatief en emotioneel veerkrachtig persoon (ifv ervaringen verleden, potentieel 
ongemakkelijke situaties of vragen …)  

Caritas International cherche 

Un (e) Gestionnaire(e) Finances et audits temps plein  (H/F) 
Caritas International zoekt  

Getuigen met een vluchtverhaal  

http://www.caritasinternational.be/


 Openheid voor de interculturele dialoog  

 Ervaring met jongeren is een meerwaarde 

 Engagement  

 Bereid zijn om gemiddeld 1x per maand over vluchtverhaal te praten binnen een klascontext 

 Interesse in pedagogische aanpak en kennisoverdracht 

 Bereid zijn om over integratieproces te praten en ook de mogelijke moeilijkheden hierrond 
binnen een klascontext 

 Bereid zijn om de interventie binnen de workshop op voorhand samen voor te bereiden met de 
verantwoordelijke educatie van Caritas International 

 Bereid zijn om in navolging van de workshop samen met de educatief verantwoordelijke een 
debriefing te doen.  

 

AANBOD 
 

 Ervaring opdoen als les-of vorminggever 

 Je krijgt de kans om zelf vormingen te volgen om je optimaal voor te bereiden  

 Alle onkosten worden vergoed  

 

INTERESSE? 

 Neem dan contact op met Steffi Vermeire, verantwoordelijke wereldburgerschapseducatie: 
s.vermeire@caritasint.be. We gaan in september van start, dus horen we graag van jou vóór 
01/09/2018. 

 Meer info over ons op www.caritasinternational.be   
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