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WELKOM!

Geloof jij in de kracht van educatie, wil je het liefst ongelijkheid de
wereld uitwerken en je inzetten voor een groeiende organisatie met een
internationaal karakter? Wil je graag professionele werkervaring opdoen

in de non-profit sector, fondsenwerving, evenementenorganisatie,
crowdfunding of het werken met vrijwilligers? 

Dan ben je hier aan het juiste adres!

Als NDG Nederland vrijwilliger kun je aan de volgende professionele
competenties werken: Ondernemerschap, organiseren, plannen,

resultaatgerichtheid, creativiteit, communiceren, leiderschap, visie
uitdragen, presenteren, netwerken, samenwerken,

organisatiebewustzijn, zelfstandig werken en flexibiliteit.

In dit handboek lichten wij toe wat het betekent om als vrijwilliger
aan de slag te gaan voor Niños de Guatemala. Er zijn namelijk

veel mogelijkheden als het gaat om de werkzaamheden en
taken. Het belangrijkste is dat je gedreven bent om met ons mee
te werken aan de missie van Niños de Guatemala: door middel
van kwalitatief onderwijs de cirkel van armoede in Guatemala

doorbreken. Maar eerst lichten wij toe wie we zijn, wat we doen
en wat jij voor ons kan betekenen in Nederland.



                 INTRODUCTIE

In 2006 is Niños de Guatemala (NDG) opgericht als Nederlands-
Guatemalteekse stichting. NDG is van mening dat onderwijs de beste

manier is om mensen een kans op een beter toekomst te geven. Dit doen
wij aan de hand van onze drie kernwaarden: Education, Empowerment en
Entrepreneurship. Met inmiddels drie scholen (twee basisscholen en een
middelbare school) biedt NDG onderwijs aan meer dan 500 kinderen die
anders niet naar school hadden kunnen gaan. Naast de formele educatie

leren wij onze studenten over financiële zelfredzaamheid,
ondernemerschap en hun rol in de samenleving. Hiermee willen wij onze
leerlingen klaarstomen voor een toekomst waarin zij de leiders zullen zijn.

Guatemala is een prachtig land met overweldigende natuur en een rijke
cultuur. Helaas is dit niet de enige kant van het land. De 36-jarige

burgeroorlog die dit land tot 1996 teisterde heeft ervoor gezorgd dat meer
dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Hierdoor

moeten kinderen vaak meewerken om in de dagelijkse levensbehoeften
van de familie te kunnen voorzien met als gevolg dat zij, net als hun

ouders en hun grootouders, niet naar school gaan. Minder dan
50% van de kinderen maakt het basisonderwijs af en minder dan 16% van

de kinderen behaalt een middelbare school diploma.

Parallel aan het runnen van de stichting, heeft NDG in Guatemala ook
twee sociale ondernemingen opgericht om eigen inkomsten te

generen: een talenschool en een touroperator. Daarnaast werken wij
nauw samen met onze partner Good Hotel Antigua, dat is opgericht

door één van de oprichters van NDG, Marten Dresen.



Schoolloopbaan
Nadat in 2006 Niños de Guatemala in Nederland stichting was
opgericht, was het tijd om in 2007 in Guatemala voeten aan de
grond te krijgen. Vanuit de kernwaarde Empowerment, was het

belangrijk zo snel mogelijk ook in Guatemala een erkende stichting
op te richten. Na een eerste succesvolle fondsenwerfactie waarbij

meer dan 100,000 euro werd opgehaald kon de eerste school
gebouwd worden. In 2009 is de eerste basisschool “Nuestro Futuro”

gebouwd waardoor kinderen uit de gemeenschap waarvan de
ouders niet de middelen hebben om hen onderwijs te bieden, toch
naar school konden. Eenmaal gevestigd in de community groeide
het vertrouwen in de NDG school. In 2012 heeft NDG dan ook de

deuren van haar tweede school geopend “El Porvenir”.

 In 2014 behaalden de eerste leerlingen hun
basisschooldiploma. Gezien het succes van

de twee basisscholen, het hoge
slagingspercentage en de motivatie van de
kinderen en ouders om de leerlingen verder

te laten studeren heeft NDG in 2015 de
deuren geopend van de middle school “El

Horizonte”.

 Met het afstuderen van de eerste NDG
studenten aan de middelbare school is er nu

weer een nieuw NDG tijdperk aangebroken en
hebben wij de wens om mee te groeien met

onze leerlingen. Het slagingspercentage van de
middle school ligt boven de 90% en veel van de

leerlingen zijn gemotiveerd
 om door te studeren.



Met de komst van de nieuwe directeur, Julio Salazar, is er
veel kennis en expertise in huis gehaald op het gebied van
educatie. Met zijn eigen stichting Fundacion Rose heeft hij
drie scholen opgericht die inmiddels hoog aangeschreven
staan. Julio heeft in 2018 dan ook het fundament gebouwd
voor een innovatieve vervolgopleiding na de middle school,
de “NDG Bachillerato”. Deze eerste NDG vervolgopleiding

is in 2019 van start gegaan met de eerste studenten.

Niños de Guatemala
Nederland

 Omdat zelfredzaamheid en zelfvoorziening hoog
bij ons in het vaandel staan wordt het meeste werk vanuit Guatemala
zelf verricht. In Antigua zit ons hoofdkantoor waar momenteel vijftien

personen werken. Toch komt een groot deel van de fondsen nog
steeds uit Nederland. Deze fondsen worden beheerd door onze

Community Builder en Fondsenwerver in Amsterdam. De strategie
voor NDG Nederland wordt dan ook hier bedacht in overleg met de

raad van toezicht, de Nederlandse oprichters van de stichting:
Annemiek Dresen, Marten Dresen, Sander Wirken en Tim Crijns.
Onze Community Builder en Fondsenwerver werken allebei op
parttime basis voor NDG en kunnen jouw steun hard gebruiken.



 Aan de slag gaan bij NDG als vrijwilliger biedt ontzettend veel
mogelijkheden. We staan altijd open voor input en nieuwe ideeën.

Daarnaast is het een fantastische manier om werkervaring op te doen in
de non-profit sector, fondsenwerving, evenementenorganisatie,

crowdfunding of het aansturen en werven van vrijwilligers.

 Wij geloven in de toegevoegde waarde van vrijwilligers aan onze
organisatie om meerdere redenen. Allereerst was bij NDG

verbinding en het community-gevoel altijd al van groot belang. De
stichting is opgezet door vier vrienden die zich hier na tien jaar

nog steeds met hun hele hart voor inzetten. Deze passie is
aanstekelijk en zorgt ervoor dat veel vrijwilligers jarenlang met
ons hebben samengewerkt en ook al zijn ze niet officieel meer

werkzaam bij NDG, horen ze nog wel bij onze community.

Waarom wij graag met jou
samen willen werken



Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat vrijwilligerswerk een ontzettend
belangrijke rol kan spelen in iedereen zijn persoonlijke ontwikkeling en in de
maatschappij. Mensen die zich ten behoeve vannderen of de maatschappij

inzetten zijn onmisbaar voor de samenleving. Als mensen zich vrijwillig
inzetten voor een ander en voor de gemeenschap, ontstaat sociale innovatie

en ondernemerschap. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de
samenleving worden genoemd.

Omdat we de NDG community zo
belangrijk vinden vragen wij

vrijwilligers dan ook om een toewijding
van minimaal 8 maanden. Op deze

manier kunnen we gezamenlijk werken
aan een duurzame toekomst voor

NDG, grotere projecten opzetten en
gestructureerd te werk gaan. Het

aantal uren dat je wekelijks of
maandelijks zal besteden aan NDG is

volledig afhankelijk van de
werkzaamheden die je gaat verrichten
en je eigen beschikbaarheid. Alhoewel
wij hier erg flexibel in zijn verwachten

wij wel inzet en
verantwoordelijkheidsgevoel van

 het team vrijwilligers.



De mogelijkheden

Om een beter beeld te schetsen van de mogelijkheden bij NDG Nederland
sommen we hier een aantal voorbeelden op waarmee je als vrijwilliger aan

de slag kan.

  Fondsenwerving

Om ervoor te kunnen zorgen dat al onze 504 leerlingen in
Guatemala dagelijks  naar school kunnen gaan, gezonde

maaltijden ontvangen en hun ouders workshops kunnen volgen is
het van groot belang dat wij vanuit Nederland jaarlijks voldoende
geld binnenhalen. Momenteel komt dit via kleine donateurs, grote

donateurs, scholen, sponsoren en evenementen.

Bij ons kan je aan de slag als Junior Fondsenwerver en van ervaren
fondsenwervers de fijne kneepjes van het vak leren. Zo hebben we 

 altijd hulp nodig met het vinden van fondsen, het schrijven van
projectvoorstellen, geven van presentaties, administratieve taken en

het schrijven van rapportages.

Sponsoren werven

 Naast de reguliere fondsen is een belangrijke bron van inkomsten ons
Padrino en Amigo programma. Als je Padrino wordt bij NDG betaal je de

volledige opleiding van één leerling en word je ook in contact gebracht met
deze student. Op deze manier zorgt een Padrino niet alleen voor de
financiële middelen, maar stimuleren wij ook het aangaan van een
langdurige relatie. Zo kan dit een positieve bijdrage hebben op de

wereldbeelden van onze leerlingen en sterk motiverend werken. We
zoeken altijd vrijwilligers die het leuk vinden om mee te

denken aan creatieve acties of evenementen om meer Padrino’s of
Amigo’s te werven in Nederland.



  Fondsenwerven via scholen

 Iedereen heeft op een basis- en middelbare school gezeten en
we hebben in het verleden geleerd dat dit vaak goede ingangen

zijn voor ontzettend leuke samenwerkingen. Hierbij kan het
gaan om langdurige samenwerkingen of eenmalige acties. We

denken uiteraard graag met je mee.

  Vrijwilligersnetwerk

 Zoals al eerder benoemd vinden wij het erg belangrijk om te
investeren in onze vrijwilligers om een sterk gemeenschapsgevoel
neer te zetten. Dit betekent niet dat we iedere week een verplichte
bijeenkomst of borrel hebben, maar wel dat we het leuk vinden om

regelmatig contact te houden en te weten waar iedereen mee bezig is.
Wij zijn op zoek naar enthousiastelingen die het leuk vinden ons te

helpen met het coördineren van ons netwerk, maar ook met het
organiseren van bijeenkomsten, brainstormsessies, borrels of andere

type evenementen

 Evenementen

Het organiseren van evenementen kan een lucratieve manier zijn om fondsen
binnen te halen. Maar het is ook tijdrovend werk. Daarom is het belangrijk om

hierbij gestructureerd en planmatig te werk te gaan. Ons grootste jaarlijkse
evenement is op dit moment de Dam tot Damloop. Ieder jaar rennen we met

bijna honderd lopers mee en halen we zo veel mogelijk geld op. Hier gaat veel
werk aan vooraf waar we ondersteuning bij nodig hebben. Maar uiteraard

staan we ook open voor nieuwe evenementen en ideeën om geld op te halen.



Bovenstaande ideeën zijn geselecteerd aan de hand

van ons werk de afgelopen jaren, maar heb je een te

gek idee wat niet in dit rijtje staat? Laat het ons vooral

weten en we denken graag met je mee!


