Om ons netwerk mee op te bouwen en de organisatie te vertegenwoordigen zijn we op zoek
naar ambassadeurs.
Wie kan ambassadeur worden
Iedereen die ons vanuit zijn of haar levenservaring en -kennis kan helpen bruggen te
bouwen tussen de verschillende personen en groepen binnen Enchanté.
We zijn op zoek naar mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden of bevonden
hebben en dus hun weg in de wirwar van mensen, sociale diensten en organisaties goed
kennen. Dit kan gaan over dakloosheid, een verslavingsproblematiek of een opname in de
psychiatrie, eenzaamheid, armoede of een achtergrond als vluchteling om er zo een paar te
noemen.
Wij geloven in de kracht van ervaring en zoeken naar mensen die onze organisatie op
dat vlak kunnen versterken!
Wat doet een ambassadeur
De ambassadeur informeert en begeleidt mensen waarvan hij of zij denkt of weet dat ze
baat hebben bij betrokkenheid bij Enchanté. De ambassadeur informeert mensen, nodigt
hen uit en begeleidt hen naar ons netwerk van vriendelijke handelaars, naar onze activiteiten
of naar partners.
De ambassadeur neemt een brugfunctie op tussen Enchanté, de handelaars, sociale
partners en Gentenaars. Vanuit zijn of haar expertise kan de ambassadeur bemiddelen
tussen de verschillende groepen en groepen samenbrengen door mee activiteiten te
organiseren.

We willen ambassadeurs ook graag uitnodigen te vertellen over hun ervaringen. Dit kan
op onze activiteiten, op onze blog of via andere media of binnen bepaalde diensten of
organisatie. Zo willen we clichés te lijf gaan en meer sociale muurtjes slopen.
Engagement
Het is aan de ambassadeur om te beslissen welk engagement hij of zij opneemt. Ben je
geïnteresseerd? Contacteer ons, dan bekijken we dit samen. We bieden ondersteuning in
jouw werk als ambassadeur door met jou in contact te blijven, jou aan mensen voor te
stellen met wie je kan samenwerken en jou van alle nodige informatie en materiaal te
voorzien.
Waarom ambassadeur worden!
Om mee je schouders te zetten onder een sympathiek project
Om jouw stem te laten horen
Om je sociale talenten nog eens boven te halen
Om nieuwe vaardigheden op te doen
Om nieuwe mensen te leren kennen

