LeukOmteLeren Weekendschool zoekt jaargroepdonateur!
Beschrijving van de organisatie:
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem biedt inspiratie en motivatie aan kinderen om te blijven
leren voor een kansrijke toekomst voor kinderen voor wie dit geen vanzelfsprekendheid is.
De Weekendschool biedt een groep kinderen een driejarig traject. De eerste twee jaar bestaan uit
een programma op ruim 20 zondagmiddagen per jaar. Elke zondag ervaren de kinderen onder leiding
van een inspirerend gastdocent uit regio Arnhem een nieuw boeiend beroep. Het derde jaar biedt
een individueel traject waarin de jongeren samen met een voor hen geselecteerde buddy een
programma op maat doorlopen. De organisatie draait op 4 betaalde medewerkers en per jaar zetten
zo’n 75 a 100 vrijwilligers zich belangeloos in als begeleider, buddy of gastdocent.
Visie van de organisatie:
Weten wat je kunt en wat je wilt motiveert. Daarom biedt LeukOmteLeren een programma gericht
op horizonverbreding en het verkennen van eigen talenten. De kennismaking met interessante
mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat het kind een bredere blik krijgt op
zijn mogelijkheden. De Weekendschool zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast
verbreding van de omgeving, het talent van het kind centraal zet en ontwikkelt. Kinderen en
professionals inspireren elkaar hierbij.
Vraag van de organisatie:
De Weekendschool vraagt om contacten te leggen met bedrijven die een jaargroep willen adopteren.
Als Jaargroepdonateur verbindt je je organisatie aan een groep kinderen. Je ondersteunt in financieel
opzicht deze groep met een bijdrage van €7500,- per jaar.
Je betrokkenheid als donateur wordt gezien via Social Media en van dichtbij zien de medewerkers
van je eigen organisatie wat deze betrokkenheid oplevert in de praktijk: Op de ingeroosterde
zondagmiddagen is er 1 medewerker aanwezig in de rol van begeleider.
Peeze heeft zojuist het schooljaar afgerond en hiermee haar driejarig traject als Jaargroepdonateur.
De tweedejaarsgroep gaat komend schooljaar verder met Jaargroepdonateur BASF Nederland BV.
Welke organisatie sluit zich aan bij de nieuw te starten groep eerstejaars?

