Manager en Mentor gezocht voor Boys Farm Project in Kenia
Beschrijving van het Farm Project
Het Farm Project is een onderdeel van de organisatie Afrilift. Dit is een Christelijke ‘non profit’
organisatie die actief is in Oost Afrika, met name Kenia. De doelgroepen van Afrilift zijn de meest
kwetsbaren in de samenleving zoals jonge kinderen in de krottenwijken, straatjongens en jongens
vanuit de jeugdgevangenis. Het hoofdkantoor van Afrilift is in Kenia, Nairobi. Het Farm Project is
een boerderij voor ex straatjongens in Kiserian, een uur rijden vanaf Nairobi.
Het Farm Project is een boerderij voor ex-straatjongens en jongens die net uit de gevangenis
komen. De medewerkers onder leiding van de zendingswerker Jolanda Odiyo 'werven' deze
jongens met name vanuit de sloppenwijken van Nairobi door middel van een speciaal daarvoor
ontwikkeld straatwerk. Op de Farm krijgen jongens in de leeftijd van 15-18 jaar een opleiding
aangeboden in de landbouw. Daarnaast krijgen ze andere vormen van onderwijs, persoonlijke
counseling en is er aandacht voor de Bijbel en groeien in een relatie met Jezus. Na twee jaar
hebben ze de opleiding voltooid en worden de jongens begeleid op weg naar een baan in de
landbouw elders in het land.
Taakomschrijving Manager en Mentor
Het gaat om het management van het landbouwproject voor jongens en jonge mannen in het
kader van een persoonlijk en sociaal hersteltraject voor deze jongeren. Daarbij hoort ook de rol
van mentor of coach voor andere stafmedewerkers die bij die project betrokken zijn.
Ons Farm Project heeft een sterk relationele
kant. De focus is niet allereerst het
landbouwwerk, maar het herstel en de
persoonlijke ontwikkeling van jongens. Maar
het landbouwwerk met alle praktische en
organisatorische aspecten moet natuurlijk
ook goed worden geregeld. Om die reden is
er die best wel pittige combinatie van
management en mentorschap.
We zoeken naar iemand die onze boerderij een stap verder kan brengen wat betreft het managen
van het praktische gedeelte van het landbouwwerk. Zo is er ondermeer het doel om het project
meer economisch zelf-voorzienend te maken. De coachende rol voor onze locale staf houdt
ondermeer in ze te helpen in het planmatig denken met betrekking tot de landbouwactiviteiten.
Voorwaarden voor deze zendings-positie
Voor deze functie is het volgende belangrijk:
- Ervaring met leiding geven (graag met referentie).
- Redelijke beheersing van de engels taal.
- In het algemeen handig zijn. Veel werkzaamheden doen wij zelf - ook als het gaat om reparaties,
aanpassingen, etc.
- Maar vooral is van belang dat er een passie is om bij te dragen aan de ontwikkeling en de
positieve toekomst van deze jongens.
- Enige kennis van landbouw zou geweldig zijn - maar is geen vereiste.
- Verder is het belangrijk dat iemand een volwassen Christen is en financieel voldoende wordt
ondersteund door een kerk en/of sponsors.
Als iemand getrouwd is, zijn er genoeg mogelijkheden voor de partner om, desgewenst, te helpen
met zaken als onderwijs, administratie, of met sociale, sportieve of geestelijke activiteiten met de
jongens.
Reacties op deze vacature kunnen per mail naar Jolanda Odiyo: jolanda@baraka4africa.org.

