
We subsidiëreren jonge sociaal geëngageerde 
mensen, zodat hun vrijwillige inzet geen 
geen financiële belasting wordt.

De kosten worden verdeeld en zowel door
de redemptoristen als ook door de IJFD en  
iedere Volunteer gedragen. 

De redemptoristen ter plaatse en in Duitsland 
zorgen voor kost en inwoning en andere
kosten van de Volunteers.

Om het project ook in de toekomst uit te kunnen
voeren zijn we op uw giften aangewezen.
We verheugen ons zeer, wanneer u ons werk en
het werk van de vrijwilligers wilt steunen.

We zenden u graag een bevestiging van uw gift.

Provinzialat der Redemptoristen 
Sparkasse KölnBonn 

BIC: COLSDE33
IBAN: DE04 3705 0198 0015 9026 20

Giften
De RVM-inzet duurt nnormaal een heel jaar. 
RVM is een zelfstandige organisatie
voor inzetplekken voor het IJFD (Internationaler 
Jugendfreiwilligendienst der Bundesregierung).

Daardoor is een volledige verzekering gewaarborgd. 

Verder proberen we de kosten voor het 
levensonderhoud van onze vrijwilligers door 
een redelijk zakgeld af te dekken.

Heb je interesse?
Prima! We zoeken steeds nieuwe vrijwilligers.
Informeer je op: www.rvm-volunteering.org 
en stuur ons je sollicitatie! 

Duur en randvoorwaarden

RVM-contact: 

Redemptorist

Volunteer Ministries

Vrijwillgerswerk in het buitenland
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Contactpersonen:
P. Jürgen Langer en Miguel Romero

Redemptorist Volunteer Ministries 
Kölnstr. 415, 53117 Bonn 
+49 (0) 228 555 85 303
volunteering@redemptoristen.org

Vrijwilligerswerk in het buitenland - met jouw!

Informatie:
 - Plaatsbeschrijvingen
 - Ervaringen
 - Instructies voor het
 sollicitatieproces:
www.rvm-volunteering.org

n



Wat is RVM?
RVM (Redemptorist Volunteer Ministries) onder- 
steunt jonge mensen om als vrijwilliger in het
buitenland actief te worden. RVM is een project
van de redemptoristen van de Provincie St.-Clemens.

De vrijwilligers (Volunteers) leven een jaar in 
een communiteit of gastgezin in nauw contact
met de redemptoristische gemeenschappen. 
Ze werken mee aan het lokale sociale programma
of bij het jeugdwerk van de redemptoristen.  

Wat zijn onze doelen?
Jonge christenen krijgen de gelegenheid zich
in het buitenland te engagieren, zich in een 
andere cultuur in te leven en zowel hun per
soonlijkheid als ook hun geloof te laten rijpen.
 

Het dagelijkse werk in het sociale project is een
dienst aan de medemensen in de zin van een 
“geleefd geloof“. Daar helpen ze niet alleen
door hun eigen kwaliteiten, maar ook door hun
aanwezig zijn en door hun nabijheid tot de
medemens.

Irland, Cork und Belfast:
Taken in het jeugdwerkteam van de redemptoristen 

Ierland, Dublin: 
Organisatie van het Ierse SERVE-Programma, 
Taken in het team voor jongerenpastoraat en in 
sociale brandpunten.

USA, NYC (Bronx): 
Jeugdwerk in een school en een parochie

Argentinië, Cordoba: 
Werken in een weeshuis en werken met zwaar-
gehandicapten

Peru, Otuzco: 
Jeugdwerk in de parochie en begeleiding van
parochiemissies in de Andes

Thailand, Pattaya:
Werk in de Father Ray Foundation: School en
opleidingscentrum voor jongeren met een
beperking

Indonesien, Sumba:
Jeugdwerk in een Asrama (internaat) en
lesgeven aan middelbare scholieren

Filippijnen, Manila:
Bezigheden in een centrum voor straat-
kinderen - Sarnelli Center

Groot-Britannië, London:
Ondersteuning aan armen en daklozen

Het aanbod wordt jaarlijks aangepast.

Verwachtingen en vooronderstellingen
We verwachten van onze vrijwilligers de 
bereidheid hun geloof te leven en hun
religieuze engagement te tonen.

Vooronderstellingen zijn onder andere openheid 
naar andere mensen en hun cultuur, als ook een
sociaal engagement.

Je kunt vele ervaringen op doen en  je
beleeft dat het werk veel vreugde geeft. 
Verder ontwikkelt zich jouw persoonlijkheid 
ook verder.

Unsere Projekte:


