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Wil je jouw maatschappelijke betrokkenheid inzetten voor kwetsbare kinderen in 
achterstandssituaties? 
 
De Frog Foundation is een Stichting met ANBI-status. De stichting richt zich op 
kinderen in vluchtelingenkampen, achterstandssituaties of oorlogsgebieden die te 
maken hebben met geweld en armoede. Deze kinderen worden geholpen zich te 
kunnen ontwikkelen tot mensen waar ze zelf trots op zijn. En het beste van hun 
talenten leren maken. De Stichting is gelieerd aan de Academie voor Mindful Teaching 
(AMT). De AMT, ook een Stichting zonder winstoogmerk, traint leraren, psychologen, 
psychiaters en medewerkers GGZ in de methode Eline Snel. Deze methode helpt 
kinderen met het verminderen van negatieve stress en het ontwikkelen van een diep 
gevoel van welzijn, het versterken van sociale cohesie en het ontwikkelen van 
zelfcompassie.  
Eline Snel is oprichter van de AMT en internationaal al decennia toonaangevend 
spreker en trainer op het gebied van kinderen en mindfulness. Ze heeft er meerdere 
boeken over geschreven, waarvan “Stilzitten als een Kikker” wereldwijd meer dan 1 
miljoen verkocht is in 44 landen, in 30 talen. 
De Frog Foundation is een recent opgerichte stichting die projecten mogelijk wil 
maken en randvoorwaarden wil scheppen om kinder- en jeugdtrainers, 
traumaspecialisten, psychologen en psychiaters te ondersteunen bij het zich 
belangeloos inzetten voor het trainen van kwetsbare kinderen. Voorbeelden: Heart on 
Wheels in een Grieks vluchtelingenkamp en het helpen van kinderen in Colombia die 
leven in omstandigheden waar veel geweld voorkomt.  
Zowel de Frog Foundation als de AMT zijn ingericht op basis van Steward Ownership, 
om de continuïteit van de organisaties en de zo belangrijke missie ook voor de 
toekomst te waarborgen. 
Voor de Stichting Frog Foundation zoeken wij nu een tweede  
 

Stichtingsbestuurder 
 
De rol: 

• Je ontwikkelt met je collega-bestuurder het beleid voor de Stichting Frog, 
waaronder het vaststellen van criteria voor de te ondersteunen projecten en de 
wijze van het monitoren van de besteedde gelden; 

• Het bestuur beoordeelt de subsidieaanvragen en wijst deze toe; 
• Je werkt aan uitbreiding van de fondsenwerving;  
• Je stemt acties af met de AMT-directeur en Eline Snel; 
• Je zorgt voor heldere communicatie over de ondersteunde projecten. 
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Jouw profiel: 
• Je onderschrijft met enthousiasme de doelstellingen van de Stichting; 
• Hbo/Wo-niveau en duidelijke affiniteit met het innerlijk welzijn van kinderen en 

onderwijs; 
• Je bent creatief en neemt initiatief in het ontwikkelen van acties en campagnes; 
• Je bent een goede netwerker; 
• Goede beheersing van de Engelse taal; 

 
Het aanbod: 

• Een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van kinderen in moeilijke 
omstandigheden; 

• Werken met een internationaal toonaangevende methode voor kinderen, als 
zodanig erkend door Jon Kabat-Zinn, hoogleraar en grondlegger van 
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR); 

• In Nederland is zanger/rapper Diggy Dex ambassadeur van de Stichting; 
• De verwachte tijdsbesteding is gemiddeld ca. 6 uur per maand; 
• Het betreft een onbezoldigde functie. 

Herken jij je in dit profiel en wil je graag bijdragen aan onze missie? Stuur dan je CV 
naar de Raad van Toezicht Stichting Frog en AMT t.a.v. Eline Snel: info@elinesnel.com 
of bel haar voor verdere inlichtingen 0614435232. 

 


