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Beste lid, 
 
Komende zomer launcht Surinamese Students Abroad (SSA) met trots: het Mentorschapsprogramma. 
Dit programma koppelt jou met een Surinaamse scholier, met wie jij jouw ervaringen kan delen om deze scholier zo 
goed mogelijk te begeleiden in het proces van scholier in Suriname naar student in Nederland. 
 
Actief als mentor 
 
Surinamese Students Abroad is een vereniging voor studenten die affiniteit hebben met Suriname, en in het bijzonder 
degenen die Suriname (tijdelijk) verlaten voor hun vervolgstudie hier in Nederland. Het doel van SSA is om middels het 
organiseren van diverse activiteiten een sterke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Surinaamse 
studenten naast zijn/haar studie in Nederland. SSA is een duurzame en ondernemende vereniging die zich onderscheidt 
met een open, divers en flexibel karakter. Als mentor draag jij jouw steentje bij in de ontwikkeling van jonge Surinamers 
en bouw je daardoor indirect aan de toekomst van ons land. 
 
Jouw profiel 

 Je bent lid van Surinamese Students Abroad 

 Je hebt een positief BSA ontvangen 

 Je bent student aan een HBO of WO instelling in Nederland óf maximaal 2 studiejaren afgestudeerd 

 Je bent sociaal en hulpverlenend ingesteld 

 Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift 

 Je hebt affiniteit met Suriname en de Surinaamse cultuur 

 1 tot 3 uren per week beschikbaar voor jouw functie als mentor 

 

Wat biedt SSA jou: 

 Een leuke en leerzame rol binnen de enige Surinaamse studentenvereniging 

 De kans om je netwerk uit te breiden voor je toekomstige carrière en daarnaast vrienden voor het leven te 
maken  

 De ruimte voor persoonlijke en algemene ontwikkeling op verschillende gebieden 

 De gelegenheid om je communicatieve en organisatorische vaardigheden te bevorderen 

 Een waardevolle aanvulling op je CV, ervaring met vrijwilligerswerk is een groot pluspunt voor je toekomst 

 Het warme Surinaamse gevoel en alle gezelligheid die daarbij komt kijken 

Hoe kan je solliciteren? 

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die hier geschikt voor is, neem dan contact met ons op. Wil je direct solliciteren, 
dan kan dit door je CV en korte motivatiebrief (max 1 A4) te mailen naar info@ssasociety.nl met de titel: Sollicitatie + 
‘naam’. Ook kan je via http://ssasociety.nl/mentorschapsprogramma het sollicitatieformulier invullen.  

Indien je nog vragen en/of opmerkingen hebt, kan je ons gerust een mail sturen. Wij beantwoorden al je vragen graag! 

Met hartelijke groeten, 

Bestuur Surinamese Students Abroad  
2016-2017 
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