NASF zoekt een content maker
Geloof jij ook dat iedereen, ook jij, een rol heeft te spelen in het beter maken van de wereld?
Op zijn eigen manier? Het NASF zoekt een goede, creatieve maker van content (in de dop)
met een hart voor Afrika en internationale samenwerking, die ervaring op wil doen met
schrijven/filmen/ fotograferen/online posten en die zo een mooie bijdrage levert aan een
betere wereld.
Nederlands Albert Schweitzer Fonds: NASF
Het NASF? Nooit van gehoord?! Dat geldt voor veel mensen, en wie weet ga jij daar wel
verandering in brengen! Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) verstrekt
microgiften aan kleine gezondheidszorgprojecten in Sub-Sahara Afrika. Dat doen wij op basis
van de levensvisie van Albert Schweitzer: Eerbied voor het leven, waarin respect voor alles
wat leeft centraal staat.
Dokter/ filosoof/ musicus Albert Schweitzer is meest bekend doordat hij in de eerste helft
van de 20e eeuw zijn eigen ziekenhuis oprichtte in Lambaréné, Gabon. Iedereen verklaarde
hem in die tijd voor gek, maar hij deed het toch, met als gevolg dat hij tot op de dag van
vandaag heel veel mensen inspiratie brengt, op handen gedragen wordt door de groten der
aarde en in 1952 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Dr. Schweitzer was met zijn gevoel
voor zingeving, verbinding en spiritualiteit een denker en doener die helemaal past bij onze
tijd. Hij vond zíín rol in het beter maken van de wereld, we hopen dat jij die van jou vindtwie weet wel (even) bij ons.
“Do something wonderful, others may imitate it!”
Het NASF is een kleine organisatie met een hecht, betrokken team waarin we allemaal met
enthousiasme werken. Wij geloven namelijk in de bijdrage die we leveren aan een betere
wereld. Het NASF bestaat uit drie stafleden en een vrijwillig bestuur. De organisatie krijgt
ondersteuning van een aantal vrijwilligers. Omdat we klein zijn, is je hulp bij het maken van
content heel welkom, zodat veel meer mensen horen over ons inspirerende werk aan een
betere wereld en zich realiseren dat ook zij een mooie rol kunnen hebben.
Content!
Als content maker maak je items over de gezondheidsprojecten in Afrika, initiatiefnemers,
acties en achtergrondverhalen die we inzetten op de website, de nieuwsbrief, de
e-nieuwsbrief en op social. Items kunnen geschreven, gefilmd en/ of gefotografeerd worden.
En wil je meedenken hoe we dat nog leuker en beter kunnen doen? Voor initiatief en
meedenken is bij het NASF altijd plek! Het werk vindt plaats (alleen) in Nederland.
Taken- maak je keuze uit de volgende taken, wat doe je het liefste?
● content schrijven/filmen/ fotograferen voor de website, nieuwsbrief, e-mailings

● posten/bloggen/vloggen op FB, LinkedIn, Twitter en/ of Instagram
● beheren van de NASF accounts op Instagram, Twitter, FB, en/ of LinkedIn
● verder werken aan de beeldbank van het NASF
Of heb je zelf een goed idee?
We zijn heel blij als je je zo’n 2-4 uur per week bezig houdt met het maken van contentmaar meer kan ook. Je kunt dit werk ook doen als stage-opdracht. Jij kunt aangeven wat het
beste bij je past.
… Ben jij het?
● je deelt onze visie en enthousiasme voor onze missie
● je houdt van schrijven (voor web en/ of print) en/ of filmen en/ of fotograferen
● je denkt graag in oplossingen en mogelijkheden
● je kan goed communiceren, samenwerken en afstemmen
● je werkt zelfstandig en neemt initiatief
● je hebt graag collega’s met wie je kunt sparren
● je kan coördineren en plannen
● je kan dit werk doen als vrijwilliger of stagiair, tegen reis- en onkosten- of kleine
stagevergoeding
Voor meer informatie en reageren
Denk je dat het maken van content bij het NASF iets voor je is? Of heb je vragen? Laat je
horen!
informeer bij: Solveigh Balogh
mail naar: info@nasf.nl
bel naar: 030-8801499
kijk op: www.nasf.nl

