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PROFIEL STAGEPLAATS 
- Organiseer evenementen in de Township in Zuid-Afrika- 

Organisatie:  Ready4Life Trust 

Locatie:  Port Elizabeth, Zuid-Afrika 

Studierichting:   Social Work  

Periode:  40 weken en 20 weken  

Project:   Jeugd trainen in 21ste eeuw vaardigheden  

 

Website:  www.ready4life.org       
 
 
Organisatie Beschrijving 
Ready4life is een Zuid-Afrikaanse stichting die haar projecten heeft in de Townships van Port 
Elizabeth, opgericht in 2007. Samen met jongeren ontwikkelt zij programma’s ter verbetering van 
plaatselijke levensomstandigheden van kinderen en jongeren. De filosofie van het niet geven van 
vis, maar het aanleren hoe te vissen is een basismotto. Ready4life is een organisatie waar 
enthousiaste vrijwilligers en lokale staf met hart en ziel werken. De kernwoorden voor de 
organisatie zijn professioneel, sociaal en betrokken. Kijk voor meer informatie op onze website. 
 
Vacature  
Ready4Life kan in de periodes januari- augustus en september - januari per periode 6 (aantal) 
stageplaatsen aanbieden. Je kunt bij ons terecht voor zowel de 40 weken als 20 weken stage. De 
lange periode bied je meer de mogelijkheid om dieper de cultuur te verkennen. De eerste maand 
vragen wij je om in verschillende scholen binnen de townships mee te draaien om de Afrikaanse 
cultuur te leren kennen. Deze vacature is voor studenten die jongeren willen begeleiden, 
ondersteunen en inspireren in het aanleren van vaardigheden die nodig zijn in de veranderende 
toekomst. Deze studenten zijn bereid om binnen een andere cultuur te werken en te leven. 
Studenten kunnen een eigen project opzetten met als hoofdthema de 21e eeuw vaardigheden. 
Voorbeelden van deze vaardigheden zijn: kritisch denken, creatief oplossen, communicatie, 
empathie, interculturele communicatie etc. Studenten kunnen activiteiten bedenken en 
vormgeven om jongeren deze vaardigheden aan te leren in een interactief jasje. Deze projecten 
kunnen op verschillende scholen binnen de townships plaatsvinden. 
 
Daarnaast is het binnen dit project belangrijk dat er oog is voor de jeugd. Een open houding en 
luistervaardigheden zijn daarin van belang. De jeugd in de townships hebben veel behoefte aan 
een luisterend oor. Vanuit de overheid worden er geen banen gecreëerd waarin social workers 
aan de slag kunnen. Dit is een enorm gemis binnen de scholen omdat de jeugd wel behoefte heeft 
aan iemand waar ze hun verhaal bij kwijt kunnen. Graag zien we dat deze vacature wordt ingevuld 
als een groep studenten die samenwerken aan een project die in de loop der jaren steeds kan 
worden vernieuwd of worden uitgebreid. Het idee van dit project is dat er niet losse projecten 
ontstaan maar er een continu proces wordt gecreëerd binnen de scholen waardoor er aan een 
effectieve en efficiënte ondersteuning binnen de townships wordt gerealiseerd.  

http://www.ready4life.org/


 
Begeleiding 
Regelmatig voortgangsgesprekken en evaluaties. Nederlands sprekende begeleiders, die de 
cultuur begrijpen, zijn aanwezig om je bij te staan als dingen anders lopen dan je gepland had. 
Daarnaast heb je de beschikking over een mentor om mee te praten als het een keer tegen zit en 
je niet lekker voelt. 
 
Eisen 
Allereerst je moet zelfstandig kunnen werken! Ready4life ziet studenten als jonge professionals 
die aan het begin van hun werkcarrière staan. Je krijgt bij Ready4life alle mogelijkheid het geleerde 
op de academie toe te passen in de praktijk en je eigen talenten te exploreren. Deze vacature is 
niet geschikt voor studenten die graag stage willen lopen in een omgeving waarbij je stap voor 
stap wordt meegenomen in het werkproces en één op één samenwerkt met je begeleider. 
Daarnaast moet je assertief en niet bang zijn om de handen vuil te maken, willen reizen en leven 
in het buitenland, geestelijk sterk zijn, bereid zijn om een kamer te delen, goed Engels kunnen en 
genoegen nemen met een stage zonder vergoeding. Kortom studenten met ‘guts”.  
 
Verblijf 
Ready4Life verzorgt de huisvesting en in overleg kijken we wat voor jou de beste 
vervoersmogelijkheden zijn. Je woont met meerdere studenten en vrijwilligers in huis waarmee je 
op pad kunt in de weekenden. 
Voor meer informatie, zie de website of stuur een email. 
 
Procedure 
Stuur ons een e-mail voor meer informatie. Heb je specifieke wensen of het profiel past niet 
helemaal bij jou, laat ons dit dan weten. De mogelijkheden zijn legio en we maken jouw 
stageplaats graag op maat. Een onderdeel van de procedure is dat we een skype gesprek zullen 
hebben om elkaar te leren kennen en de mogelijkheden door te nemen. Upload je CV en 
motivatiebrief in B3Net. 
 
Uitnodiging 
Wil je een onvergetelijke ervaring opdoen in Zuid-Afrika, dat historisch zo nauw verbonden is met 
Nederland, een verschil wilt uitmaken voor jongeren in de townships en gewend bent toch enige 
comfort om je heen te hebben dan is Ready4Life de juiste organisatie voor jou om stage te lopen.  
 
Are you ready4Life in South Africa? 
 
 


