
Vacature M25 Den Haag vrijwilliger  

M25 Den Haag is een diaconaal jongerenproject dat wordt ondersteund door stichting Mara 

en StekJong voor jongeren van 12-18 jaar uit Den Haag en omstreken. M25 daagt jongeren 

uit om zich in te zetten voor mensen in Den Haag die best wat hulp kunnen gebruiken. Door 

mensen te helpen, echt te ontmoeten en hun verhaal te horen, verdwijnen bestaande 

vooroordelen vaak als sneeuw voor de zon. Naast ontmoeting staat in M25 ook het ‘doen’ 

centraal. In vier jaarlijkse events gaan we met jongeren concreet met en voor verschillende 

kwetsbare doelgroepen aan de slag. Daarnaast stimuleren we jongerengroepjes van Haagse 

kerken om kleine M25-acties in hun eigen omgeving te doen.   

Vanaf de zomer van 2016 zoeken we een of meerdere vaste M25-vrijwilligers om dit project 

te ondersteunen. Heb jij affiniteit met jongeren en hun leefwereld en heb je 2 - 4 uur per 

week over? 

Wij zoeken hulp bij verschillende taken:   

- hulp bij PR / fotografie  

 PR-teksten schrijven voor op website 

 website actueel houden 

 de naam ‘M25 Den Haag’ meer bekendheid geven middels PR-acties  

 social media actief onderhouden 

 tijdens de events mooie foto’s maken 

- hulp bij de organisatie en uitvoering events 

 samen met projectleiders activiteiten bedenken en beschrijven  

 contact leggen met bezoekorganisaties in Den Haag 

 benodigdheden regelen en kopen voor de activiteiten 

 zorgen voor catering tijdens de activiteiten 

Wat biedt M25 Den Haag jou?  

 een enthousiast team  
 deskundigheidsbevordering: jaarlijkse training, bijvoorbeeld over communiceren rondom 

zingeving met jongeren 
 begeleiding en ondersteuning bij je taken  
 vergoeding van reiskosten en overige onkosten 
 verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid 
 jaarlijks een uitje met het hele team 
 

Wil jij M25 Den Haag verder opbouwen en één of meerdere van bovenstaande taken 

uitvoeren? Neem contact op met Shirleni Blanken via shirleni@maraprojecten.nl  of Robin 

de Jong via rdejong@stekdenhaag.nl. Voor meer informatie over het project zie ook: 

www.m25denhaag.nl.  
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