Den Haag Wereldhuis zoekt: Vrijwillige “chef”-kok
Voor ons Kookproject zijn wij op zoek naar een vrijwillige chefkok, die het leuk vindt
om gezond en lekker te koken. Lijkt het je leuk om dit met mensen te doen die
minder kookervaring hebben en die onder jouw leiding en stimulans ontdekken hoe
leuk en leerzaam het is om samen te koken? Door wat ze van jou leren kunnen de
bezoekers van het Wereldhuis zelf ook (beter) leren koken. Jouw kook-vaardigheden
zijn van grote waarde voor hun persoonlijke groei en toekomstperspectief.
Organisatie
Den Haag Wereldhuis is een project van de Stichting voor stad en kerk (Stek) en
fungeert zowel als ontmoetingsplek als advies- en kenniscentrum. Het Wereldhuis
adviseert en ondersteunt ongedocumenteerden (migranten zonder
verblijfsvergunning) in Den Haag, die uitgesloten zijn van sociale rechten, met hun
hulpvraag. Enkele voorbeelden van sociale rechten zijn het recht op medische
noodzakelijke zorg, onderwijs, arbeid en basisvoorzieningen (bed, bad, brood en
begeleiding). Het Wereldhuis helpt ze om de rechten die ze hebben te benutten.
Tevens vindt het Wereldhuis het belangrijk om het maatschappelijk draagvlak ten
aanzien van ongedocumenteerden te vergroten, o.a. door middel van het organiseren
van voorlichtingsbijeenkomsten, samenwerking met andere organisaties en overleg
met de politiek. Ongedocumenteerden verkeren vaak in een geïsoleerde positie. Om
dit isolement te doorbreken organiseert het Wereldhuis diverse activiteiten. Een van
deze activiteiten is het Kookproject.
Wij zoeken

- Iemand die een mooie, gezonde en lekkere maaltijd wil bereiden met de gasten van
het Wereldhuis

- Iemand die het leuk vindt om contact te hebben met mensen van verschillende
culturen

- Iemand die wekelijks of maandelijks op een vrijdagochtend tot aan de middag
kookles wil geven

Wij bieden
- De beschikking over een professionele keuken
- Een gezellig en sociaal moment waarin je leuke en bijzondere gesprekken kan
hebben
- Een vrijwilligersvergoeding (onkostenvergoeding)
Reageren
Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature stuur dan per mail een korte motivatie
en CV naar Mpanzu Bamenga, coördinator Den Haag Wereldhuis:
mbamenga@stekdenhaag.nl Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de vacature,
dan kun je contact opnemen met: Den Haag Wereldhuis, op telefoonnummer:
070-3803034 en/of mail je vraag naar: dhwereldhuis@stekdenhaag.nl t.a.v. de dagverantwoordelijke. Ook kun je kijken op www.denhaagwereldhuis.nl

