MONDIALE WERKEN REGIO LIER VZW
Project sensi-ambassadeurs ELZ Pallieterland

We leven nu al sinds maart 2020 met veel beperkingen en problemen omwille van de
COVID-19- (of corona-)epidemie. Dit jaar krijgen we de mogelijkheid om ons te vaccineren
en zo de epidemie onder controle te krijgen. Maar we zullen toch nog enkele maanden de
maatregelen moeten respecteren om een nieuwe “golf” van besmettingen te vermijden.
We merken dat er groepen van mensen zijn die niet genoeg informatie over corona hebben.
Wil jij deze mensen aanspreken en blijven informeren en motiveren om de
coronamaatregelen na te leven? Wil je hen uitleggen waarom het belangrijk is zich te laten
vaccineren? Word dan sensi-ambassadeur en maak mee het verschil in jouw gemeenschap,
wijk, club, vriendengroep, geloofsgemeenschap,...
Hoe werkt het?
Als sensi-ambassadeur informeer en motiveer je mensen in jouw gemeenschap, wijk, club,
vriendengroep, geloofsgemeenschap,... om de coronamaatregelen na te leven en te begrijpen
hoe het vaccin een oplossing biedt. Heel belangrijk want er bestaan veel geruchten, 'fake
news' en onduidelijkheden over het coronavirus en de corona-maatregelen zoals:
•
•
•
•
•

Bestaat COVID-19 wel?
Wat is het virus precies?
Wat zijn de maatregelen?
Hoe spreek je iemand aan die te dicht komt?
Is het vaccin wel betrouwbaar?

Veel van deze vragen zijn alleen via persoonlijk contact te beantwoorden. Daarom zoeken we
sensi-ambassadeurs, die Nederlands en bij voorkeur ook een andere taal kunnen spreken.
Waar ben je sterk in?
-

Je bent geïnteresseerd om jezelf en je achterban te informeren en te motiveren.
Je wil graag proberen om COVID-19 onder controle te krijgen in je wijk, club,
vriendengroep, geloofsgemeenschap …
Je hebt een netwerk en in dat netwerk bereik je heel wat mensen, via persoonlijk
contact of via sociale media.

-

Je spreekt je contacten op een rustige en verbindende manier aan.
Je pikt interessante signalen op en koppelt die terug naar je contactpersoon bij de
organisatie.
Je begrijpt en spreekt goed Nederlands en bij voorkeur ook de taal van de
gemeenschap die je wil bereiken.

Wat krijg je in de plaats?
•

Een contactpersoon van het project:
- helpt je met vragen.
- geeft je informatie.

•
•

Je volgt een opleiding over COVID-19 en over gesprekstechnieken.
Je krijgt meertalig communicatiemateriaal.

Mondiale Werken Regio Lier (MoWe), is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 2016 en
actief in 14 gemeenten in de provincie Antwerpen. 150 vrijwilligers ondersteunen
asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een kwetsbare positie. Ze werken mee in
14 verschillende projecten: onderwijsproject, werkhulp, woonhulpproject, ’t Bazarke…
Wil je sensi-ambassadeur worden?
Bie van Heukelom / Lokale Field Agent Pallieterland
Bie.vanheukelom@cm.be
0499/29.13.96
Esma Meharzi /Projectmedewerkster MoWe
meharziasma@gmail.com
0465/27.09.75

