Mama’s Garden zoekt:

Stagiaires

Mama’s Garden is een ontmoetingsplek voor moeders en kinderen in Rotterdam Zuid. Het is een initiatief
van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam.
Na een succesvol half jaar draait Mama’s Garden nu op 4 locaties en is er elke week ergens op Zuid een
editie van Mama’s Garden. Wij werken hier nauw samen met de locaties welke zijn
Bibliotheek Feijenoord, Speeltuin de Feijenoordse Middenstip en Huis van de Wijk Carnisse. Elke locatie
bestaat uit een vast team van MBO’ers, HBO’ers en een medewerker van Mama’s Garden. De studenten en
leerlingen die meedraaien krijgen in ruil hiervoor studiepunten. Zij leren hoe het is om contact te
maken met deze doelgroep, kunnen doorverwijzen naar professionals en geven lichte ondersteuning aan
de (aanstaande) moeders.
Dit jaar is er ook een succesvolle pilot gedraaid op locatie bij het Albeda College (MBO) bij de
jonge moeders klas, deze wordt volgend jaar uitgebreid naar een aantal edities.
De programmaleider van dit programma is Wietske Willemse.
Wie zoeken wij?
Een enthousiaste, betrokken student die affiniteit heeft met de doelgroep (moeders en
kinderen) en graag samenwerkt met andere studenten (MBO en HBO).De student wordt zowel ingezet
bij de uitvoer van Mama’s Garden op diverse locaties op Rotterdam Zuid, als op kantoor voor de
algehele organisatie, communicatie en marketing.
Wij zouden graag zien dat de moeders elkaar ook buiten Mama’s garden opzoeken en uiteindelijk
elkaar kunnen versterken. (Aanstaande) moeders die bij Mama’s Garden komen kunnen ook buiten
mama’s garden gekoppeld worden aan jou, waarbij je als buddy deze moeder ondersteunt.
Binnen het programma is veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Je zult komen te werken bij
de organisatie van het Expertisecentrum maatschappelijke Innovatie, Nieuw in 010, onderdeel van
Hogeschool Rotterdam, zie hier meer informatie www.emiopzuid.nl
Meer informatie over Mama’s garden vind je hier onder www.emiopzuid.nl Nieuw in 010 en op onze
facebook pagina: https://www.facebook.com/MamasgardenNieuwin010
Heb je interesse, mail dan je CV en motivatie naar Wietske Willemse, w.k.m.willemse@hr.nl.

