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Bestuurslid TIKA Foundation - Fundraising  

(onbezoldigd ca 2-4 uur per week) 
 
Ben je op zoek naar zingeving naast je dagelijkse werk? Heb je een passie voor Nepal? Wil je het 
leven van meer dan 1000 kinderen verbeteren de komende jaren?  Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wij zijn TIKA Foundation 

 Opgericht in 2006 met een focus op onderwijs en welzijn van kansarme kinderen in Nepal 

 Grondlegger van 4 grote projecten in Nepal: New Life Children’s Home, Careerbuilding 
Academy ,Banepa street children’s project en Solokhumbu scholarships 

 Gedreven door duurzaamheid, pragmatisme, transparantie, en vooral veel 
lokaal  eigenaarschap 

 Een team van 4 gepassioneerde vrijwilligers in Nederland (TIKA) en een Nepalees team 
(EFN) van zo’n 60 personeelsleden; 

 Alle donaties worden besteed in Nepal, wij dragen in Nederland vrijwel geen kosten 
 
De rol 
We zoeken een bestuurslid met een sterke focus op en affiniteit met fundraising, om ons team in 
Nederland te versterken. Wij vergaderen zo’n eenmaal in de 6 weken en werken verder zelfstandig of 
in teams onze taken uit.  
 
Profiel 
We zoeken een toegewijd persoon: 

 Gemotiveerd om bij te dragen aan kinderwelzijn in Nepal 

 Creatieve fundraiser met een actief netwerk van potentiële funders (denk aan scholen,  
particulieren, stichtingen en bedrijfsfondsen) 

 Pragmatische blik, en zin om zaken aan te pakken 

 Interesse om zo’n eenmaal per 2 jaar (vaker mag ook natuurlijk) op eigen kosten naar Nepal  
af te reizen om de projecten te bezoeken 

 

Meer informatie 
Over TIKA Foundation kun je meer lezen op de site www.tikafoundation.com. Heb je specifieke 
vragen? Bel dan gerust met Ankie van Wersch – Lenders (voorzitter) 06 - 53 94 20 49 of  
Désirée de Blok – Hendriks (secretaris) 06 - 27 31 45 87. 
Indien je interesse hebt stuur dan een bericht naar info@tikafoundation.com met je motivatie voor 
deze prachtige rol. 

Graag reageren voor 1 december 2017.  
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