
Bouw mee aan verandering met
World Servants

Een veranderde blik op de
wereld voor jou.
Verander de toekomst voor een heel dorp.

info op
dinsdag 10 mei

of woensdag 18 mei

Kom jij ook!

cultuur. Je zult ook lokale kerken en
organisaties bezoeken. Alles is er op gericht
om in contact te komen met de lokale
bevolking, om zo van elkaar te kunnen leren.

Contact
Na, afgelopen zomer, geslaagde projecten in
zowel Panama en Heerlen ga ik, Chris
Duisterwinkel, in de zomer van 2023
opnieuw mee met World Servants. Ik hoop
dat jij ook mee wilt.

Voor vragen kan je contact opnemen via
rheden@worldservants.nl, met Chris
Duisterwinkel 026 8448 060 of via Marja
Reijnierse 0313 413 065.

INFORMATIEAVOND

Ben je tussen de 15 en 29 en wil je

meer informatie? Kom dan dinsdag

10 mei om 20.00 naar het

Jonkvrouw Brantsencentrum

(Dorpsstraat 70) te Rheden of

woensdag 18 mei om 20.00 naar

Eltheto (Diepesteeg 18) in De Steeg.

Rheden bouwt aan verandering
Ieder jaar trekken honderden jongeren uit heel Nederland de

werkhandschoenen aan om mee te helpen aan de bouw van klinieken en
scholen en sanitatievoorzieningen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

De projecten worden onder het motto
‘bouwen aan verandering’ georganiseerd
door de organisatie World Servants.
Word deel van de droom van mensen ver
weg en bouw mee aan beter onderwijs,

'Ontdek dat een
werkvakantie in een

ontwikkelingsland ook
jouw leven verandert'

goede gezondheidszorg en essentiële sociale
voorzieningen. Of je nu geeft of meegaat,
jouw investering verandert generaties.
Meegaan met World Servants is een
avontuur dat je leven verandert.
Vrijwilligerswerk in het buitenland verbreedt
je horizon. Je maakt nieuwe vrienden,
ontdekt andere culturen en verlegt grenzen.
Een ander dienen verandert alles!

Hoe ziet een project er uit?
Een project bestaat uit meer dan bouwen
alleen. Naast het bouwen bevatten de
projecten ook een kinderprogramma en een
programma gericht op de uitwisseling van


