
 

 

News 
Morena Lam 

Covering all you need to know! 

Inside 
    What’s inside? 
Wie is Morena? 
Wat zijn haar Skills? 
Waarom u haar zoekt! 

Creatief bezig zijn, dat is wat ik het liefst doe en waarmee ik het meeste uit mezelf kan halen. Tekstueel ben ik erg sterk. Ik schrijf graag 
en veel, ook in mijn vrije tijd. Daarom ben ik op zoek naar een baan die me creatieve vrijheid geeft. Door veel te schrijven in mijn vrije 

tijd en voor mijn opleiding en stage heb ik ervaring met het creëren van verschillende tekstsoorten. Of het nu om een kort, pakkend 
bericht voor op Facebook gaat of om een long-read voor een blog, ik doe het allemaal even graag! Door mijn brede media-opleiding heb 

ik ook basiskennis van online marketing en zal ik deze ook graag inzetten als de mogelijkheid zich aandient! 
 

Morena Lam 
 
            Eem 8, Huizen NH 
 
 0640567700 
 
         mail@morena-schrijft.nl 
 
 morena-schrijft.nl  
 
 klik hier 
          
 

       Opleiding en vaardigheden 
2016 – 2020 

HBO-opleiding Media, Informatie en Communicatie, specialisatie 
journalistiek en Voorlichting - Een zeer brede media-georiënteerde 
opleiding waarbij het leren vertellen van een verhaal aan de juiste 
doelgroep en met de juiste middelen centraal staat. 

2019   
De minor Filosofie, Wereldreligie en Spiritualiteit gevolgd aan de 
Hogeschool Utrecht. 
 2016 
HAVO-diploma behaald met vakkenpakket Cultuur enMaatschappij. 
  
 
      Ervaring 

 Februari 2021 – heden 
Vrijwilliger bij Stichting Incluvisie als 
communicatiemedewerker. Ik heb de online 
communicatie gedaan van verscheidene 
lopende projecten. Taken waren o.a. het 
bijhouden van de social mediakanalen, bloggen 
en interviews afnemen bij de deelnemers. 

2018-2019 
Zes maanden stage gelopen als 
redactiestagiaire bij Netwerk Mediawijsheid, 
met taken als het zelf schrijven redigeren van 
blogartikelen en het schrijven van social media 
posts. 
 2016 en 2019 
Twee maal deelgenomen aan het tiendaagse 
International Camp on Communication and 
Computers: een werkweek met verscheidene 
workshops. over internet en communicatie met 
Engels als de voertaal. 
 2015 
Twee weken snuffelstage gelopen bij De 
Twentsche Courant Tubantia. Ik was 
werkzaam bij de internetredactie. Onder andere 
reacties van websitebezoekers gemodereerd, 
krantenartikelen ingekort voor op de site en 
persberichten geschreven. 
 2014 
Meegewerkt aan een experiment bij 
universiteit Twente. Geholpen als proefpersoon 
bij het ontwikkelen van apps voor Google 
Glass. 

      Skills 
• Computers, internet en sociale media; • Grafische programma’s als: 
Adobe Photoshop en Adobe InDesign; • Braille lezen en blind typen; • 
Content management systemen als Wordpress. 
 

          Talenkennis 
• Nederlands: Vloeiend; • Engels: vloeiend. 

 
            Publicaties              

        December 2016                    September 2017 
 Titel: De strijd 

tegen het dagelijks 
leven - met een 
taststok als wapen 
Uitgeverij: 
Boeksouct B.V. 
Vorm: (sociale) 
roman 

Titel: 
Bontgenoot - 
tegen het 
dagelijks leven 
Uitgeverij: 
Boekscout 
B.V. Vorm: 
(sociale) 
roman 

Online publicaties: 
• Meegroeien met je geleidehond: waarom 
gastgezin worden leuk en leerzaam is - 
Geleidehondenschool Herman Jansen 
 • Online socializen met een visuele beperking - 
Netwerk Mediawijsheid  
• De week van een flexitariër - EyeOpeners 

 
€3,- 

www.morena-schrijft.nl 
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