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Ik stel me alvast eerst even kort voor, ik ben Jos en ben 23 jaar en 

woon in Gullegem (bij Kortrijk) een West-Vlaming dus      . 

Volgend jaar studeer ik af aan de VUB in de richting Bedrijfskunde 

en ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging voor ik aan het werk 

ga. Het zit al een paar jaar in mijn hoofd om vrijwilligerswerk te 

gaan doen in het buitenland omdat ik graag een andere cultuur 

wil leren kennen en mensen wil helpen. Het lijkt me dan ook 

enorm interessant om mee te helpen aan dit project. Ik heb zin 

om de handen uit de mouwen te steken en ik ook erg 

geïnteresseerd in bouw en zie ik het dan ook helemaal zitten om 

dit project tot een goed einde te brengen. Ik heb nog nooit deelgenomen aan een ontwikkelingsproject 

maar ik ben wel 15 jaar actief geweest in de scouts en ben ook 4 jaar leiding geweest, waarvan 1 jaar 

hoofdleiding. In het schooljaar kan ik mij zeker makkelijk vrij maken om aan het project te werken en 

te vergaderen (ook zit ik op kot vlak bij de VUB campus), dit is zeker geen probleem. Mijn sterke punten 

zijn dat ik met iedereen goed overweg kan en voor problemen actief op zoek ga naar een goede 

oplossing. Bij mensen die ik niet ken ben ik eerder wat afwachtend maar na een paar goede 

gesprekken ben ik zeker een sociale persoon. Ik kan mij ook gemakkelijk aanpassen aan situaties, in 

Senegal zal deze aanpassing zeker een uitdaging worden maar ik ben zeker dat ik dit na enkele dagen 

gewoon zal worden. Het lijkt me een super leuke ervaring waarin ik nieuwe mensen en een andere 

cultuur zal leren kennen. Ik kijk dan ook zeker uit naar deze onvergetelijke ervaring en ik kom graag 

langs voor een verder gesprek      . 

 


