
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Ben jij onze nieuwe ambassadeur voor het goede doel?  
 

Groevenbeek kiest samen met de leerlingen elke 2 jaar een goed doel uit. Het doel dit 
jaar is Lwengo Kids Foundation. De mentor heeft jullie een filmpje laten zien over wat 
dit goede doel allemaal doet. 
  
Wij zijn op zoek naar ambassadeurs. Dat zijn leerlingen die mee willen denken en 
helpen om het goede doel te laten slagen. Je werkt hierbij samen met andere 
leerlingen van Groevenbeek Putten en Ermelo en een groep docenten.    
 

Wat doe je dan als ambassadeur? 
 Allereerst is er een leuke startdag waarin je het land en elkaar beter leert 

kennen.   
 
 Je helpt mee om acties te bedenken en ook om deze uit te voeren. 

 
 De kick-off mee helpen opstarten. 

 
 Contact leggen met de organisatie Lwengo Kids. 

 
  Face-time contact met mensen die in Uganda werken voor Lwengo Kids, etc. 

  

Waarom ambassadeur worden? 
Je leert veel over Uganda, het land waar Lwengo Kids Foundation werkzaam is; hoe 
wordt daar geleefd/gewerkt; of kinderen daar ook naar school gaan en hoe is dat 
geregeld/of niet. Jij kunt het ambassadeurschap inzetten als maatschappelijke stage 
uren. 
 
 

Ambassadeur, een mooie ervaring……dus!! 
 
 Zit je nu in klas 2 of 3 VMBO Putten, klas 2 of 3 VMBO Ermelo of in klas 4 

Atheneum/TVWO/Havo dan krijg je een unieke kans.  



 Passen de volgende eigenschappen bij jou, dan nodig ik je nu uit om te 
solliciteren:  
 

o Ik ben sociaal, vriendelijk en open 
o Ik durf de Engelse taal te spreken. (hoeft echt niet perfect te zijn) 
o Ik wil graag meer van de wereld weten. 
o Ik ben nieuwsgierig naar andere culturen. 
o Ik kan goed omgaan met onverwachtse situaties.   

 
 

Stuur je brief met motivatie voor 25 oktober 2021 naar:  
 Voor AH mevr. Huibers:   r.huibers@groevenbeek.nl   

          Voor VP      mevr. Van den Pol   PLG@groevenbeek.nl  
          Voor VE     mevr. Prins    PSL@groevenbeek.nl  

 
 
Misschien heb je zelf al allerlei vragen over het werk van deze organisatie.   
Meer informatie: https://www.lwengokids.nl/ 
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