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Doe
De Duurzame
13
Een voorbeeld van
vrijwilligerswerk bij
De Groene Belevenis,
het geven van
buitenlessen.

Doe mee met De Duurzame 13
De Vrolijke Vrijwilliger
Op 9 en 10 maart staat NLdoet op stapel. Een landelijke actie waar iedereen wordt
uitgenodigd een dag of dagdeel vrijwilligerswerk te doen. Hartstikke leuk en het
geeft veel voldoening om nuttig bezig te zijn! Kijk eens op NLdoet.nl of Larikslaan2.
nl of er in Leusden een mooie vrijwilligersklus bij zit. Ook De Groene Belevenis krijgt
veel hulp van vrijwillige enthousiastelingen. Graag verwelkomen we nieuwe mensen
die plezier hebben in vrijwilligerswerk bij onze vele groene initiatieven.

Vrijwilligerscoördinator Afke van der
Zwaard geeft (voorlopig) het stokje door
aan Petra de Booij. Tot voor kort werkte
Afke voor De Groene Belevenis, mét veel
passie. “Ik deed de werving en selectie
van vrijwilligers. Daarnaast begeleiding,
planning, roostering en uitvoering van
vrijwilligersbeleid. Ook zorgde ik voor samenhang en verbinding in het team. Het
meeste genoot ik als ik een mooie match
had gemaakt door de juiste vrijwilliger
op de juiste plek te plaatsen. Het werkt
dan goed voor De Groene Belevenis én de
vrijwilliger wordt er blij van. Bovenal verrasten vrijwilligers me regelmatig positief
door hun toegevoegde waarde te tonen
met ideeën, inzichten en oplossingen.”
VRIJWILLIGERSVACATURES
Op DeGroeneBelevenis.nl staan alle vrijwilligersvacatures. Afke: “Momenteel

zijn begeleiders voor de doordeweekse
buitenlessen het meest nodig. Daarnaast
zoeken we naarstig naar natuurclubbegeleiders voor de zaterdag. Uiteraard zijn reacties op andere vrijwilligersfuncties ook
van harte welkom! Het leuke van vrijwilligerswerk bij ons is dat je lekker buiten
bezig bent in de frisse lucht, met je voeten
in de klei. Het is super om kinderen zelf de
natuur te laten ontdekken door ze te laten
spelen en samen dingen te ondernemen.
Pluspunt van De Groene Belevenis is dat
onze locatie op de grens van de bebouwde
kom en het buitengebied ligt. Je fietst er
zo naar toe en dan sta je midden in de vrije
natuur!”
AANMELDEN VRIJWILLIGERS
Wat vraagt De Groene Belevenis van toekomstige vrijwilligers? Plezier hebben
in buiten zijn, kunnen samenwerken en
soms (dat verschilt per vacature) is werkervaring met groepjes kinderen handig.
Aanmelden kan op de vrijwilligerspagina
van de site van De Groene Belevenis.
Meer weten over de Duurzame 13 campagne? Zie: doededuurzame13.degroenebelevenis.nl
doededuurzame13.degroenebelevenis.nl

