
EEN PROJECT MET WORLD SERVANTS IS EEN WAARDEVOLLE ERVARING. HET 
ZORGT ER VOOR DAT JONGEREN HUN TALENTEN ONTDEKKEN, HUN GELOOF 
ONTWIKKELEN, ACTIEF WORDEN IN HUN OMGEVING EN DUURZAMER GAAN 

LEVEN. OM DE ONTWIKKELING ZO GROOT MOGELIJK TE MAKEN BESTAAT EEN 
PROJECT IN ELK GEVAL UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN:

1. Fondsen werven
Om de kosten te dekken gaat iedere groep fondsen werven. Door gebruik te maken van 
ieders vaardigheden krijgen deelnemers de kans om hun talenten te ontdekken en hun 
vaardigheden te ontwikkelen. Door iedere deelnemer verantwoordelijkheden te geven 
leren ze die verantwoordelijkheid te nemen. 

2. Samen de diepte ingaan
Tijdens het jaar van fondsen werven is er ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, 
bijvoorbeeld door de themagesprekken te gebruiken. Zo  worden deelnemers gevormd 
als persoon en optimaal voorbereid op het project. 

3. Vorming op geloofsgebied
Het proces in de plaatselijke groep kan niet los worden gezien van het geloof in Jezus 
Christus. Door aandacht te besteden aan het geloof gaat dat voor de deelnemers meer 
leven.

4. In een groep op project gaan
Na een jaar van voorbereiding gaan de deelnemers op project, meestal samen met 
deelnemers uit andere groepen. Doordat de deelnemers goed zijn  
voorbereid leren ze op het project veel over de wereld en over zichzelf.

5. Blijven ontwikkelen
Na terugkomst worden deelnemers geholpen om hun ervaring in het buitenland te 
vertalen naar concrete actie in Nederland. Zorg ervoor dat er aandacht is voor jongeren 
die niet mee waren, maar wel geïnspireerd zijn door de groep en graag dezelfde ervaring 
willen meemaken.

Een World Servants-project in een plaatselijke groep

1.  Impuls tot    
    ontwikkeling in  
    een kerk

2. Oriënteren &  
      enthousiasmeren

3. Afspraken & aanmelden

4. Fondsenwerven & 
    verdieping

5. Kennismaken met de   
    groep & voorbereiding7. Terugblikken & 

    blijven ontwikkelen

Project

Proces van ontwikkeling plaatselijke groep

4. Projectvoorbereiding

3. Opname in programma    
     partner & voorstel naar  
     World Servants

6. Afbouw, ingebruikname  
     & opvolgen

1. Impuls tot ontwikkeling 
    in de lokale gemeenschap

2. Met lokale partner behoefte    
     onderzoeken & formuleren


