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Partners Pays-Dogon (PPD) is een vrijwilligersorganisatie die vanuit Nederland ondersteuning biedt 

in 100 dorpen in Pays Dogon, Centraal-Mali. Het werk in Mali wordt uitgevoerd door Association 

Dogon Initiative; een team van 16 enthousiaste, lokale medewerkers dat samen met de bewoners 

projecten uitvoert op het terrein van water, onderwijs, cultuur, vergroening van de woestijn, 

landbouw, vrouwelijk leiderschap en gezondheidszorg. Ter versterking van ons vrijwilligersteam zijn 

wij op zoek naar een:  

 
Redacteur  

flexibel – globaal 2 uur per week 
 

Om lijn aan te brengen in al onze publicaties (hardcopy en online) zoeken wij een redacteur met een 

vlotte pen en een scherp oog voor heldere communicatie die ons kan helpen bij:  

- Het redigeren van teksten voor jaarverslag, website, nieuwsbrief, sociale media  

- Het opstellen van een handzame ‘schrijfwijzer’ voor het vrijwilligersteam van PPD 

Wie zoeken wij?  

We zoeken een praktisch ingestelde redacteur die zowel gepland als ad-hoc Nederlandstalige teksten 

kan redigeren. Idealiter kun je ons ook helpen om onze gehele communicatie meer in een lijn te 

brengen door een schrijfwijzer op te stellen. Je bent goed bekend met Microsoft Office 365 en Teams 

en bent natuurlijk een kei in Nederlandse taal (mocht je ook Frans in het pakket hebben dan helemaal 

mooi). Je bent flexibel beschikbaar en vindt het leuk om zowel zelfstandig als in teamverband samen 

te werken.  

Wat hebben we te bieden?  

Ons werk in Mali groeit en daarmee groeit ook onze organisatie in Nederland. Je gaat onderdeel 

uitmaken van een nieuw op te zetten communicatieteam en helpt ons om het draagvlak voor onze 

werkzaamheden te vergroten. Je kunt het werk flexibel en vanuit huis uitvoeren. Het Team van PPD 

komt daarnaast tweewekelijks op maandagavond samen (online of live in de regio Amsterdam) voor 

onderling overleg of overleg met het team in Mali.  

Interesse?  

We kijken uit naar je reactie. Voor meer informatie en reactie op deze vacature kun je contact 

opnemen met onze directeur Marleen van Duijnhoven via marleen@partnerspaysdogon.nl of  

06-51728075. Meer informatie over ons werk vindt je op: www.partnerspaysdogon.nl of op Facebook: 

@partnerspaysdogon en @associationdogoninitiative.  
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