Kom jij helpen om onze tuin op te knappen?
Heb jij groene vingers? En werk jij graag buiten? Lees dan snel verder.
Op de Olympiaweg in Hillegom hebben wij een tuin waar een hoop te doen is.
Er moet bijvoorbeeld onkruid tussen de tegels vandaan gehaald worden, de klimop
geknipt en nieuwe plantjes gekocht. Als jij goede ideeën hebt om de tuin mooier te
maken, dan staan wij daarvoor open.
Een aantal van de bewoners vindt het geweldig als iemand de tuin komt doen.
Ze komen kijken en ook dingen aanwijzen en met jou praten. Het is een levendige
woning met veel extra activiteiten waar je ook aan kan deelnemen als je dit wilt.
De koffie en thee staat klaar.
Wij kunnen hulp gebruiken op een doordeweekse dag, 1 à 2 keer per maand.
Graag 1 of 2 uurtjes tussen 10.00 en 15.30 uur.

Wat ga je doen?
Het onderhouden van de tuin.

Wat maakt het werk zo leuk en bijzonder?
Op de Olympiaweg genieten wij van een opgeknapte tuin. Ook vinden wij het leuk
om te zien als er iemand aan het werk is in de tuin. Er is veel gezelligheid waar ook
jij van kan genieten.

Wij vragen…


Jij bent vitaal genoeg om fysieke inspanning te leveren die bij
tuinwerkzaamheden horen.



Jij vindt het leuk om contact te hebben met mensen die een verstandelijke
beperking hebben.

Over de Hartekamp Groep
De Hartekamp Groep richt zich op mensen met een verstandelijke of meervoudige
beperking. Meedoen is belangrijk. Iedereen doet op zijn of haar eigen manier mee
en krijgt ruimte om zichzelf te ontwikkelen. We doen dit samen. Verbinden,
vertrouwen en leren zijn onze kernwaarden. Vrijwilligers zijn heel hard nodig om
meedoen mogelijk te maken. Zo samen mogelijk.

Wij bieden


Een ontzettend leuke en leerzame plek






Veel afwisseling van de werkzaamheden
Vergoeding van reis- en onkosten
Werktijden in overleg
Scholingsmogelijkheden
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Meld je aan
Als je je wilt aanmelden voor dit vrijwilligerswerk, vul dan het contactformulier in.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Caroline Salomonsz of Wilma
Onderwater. Te bereiken per mail op vtenv@hartekampgroep.nl en per telefoon op
06 - 5088 5651 / 06 – 4622 7182.
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