“Heeft u één of meerdere uren beschikbaar en
wilt u deel uit maken van het team van de
Rommeshoef, neem dan contact met ons op.”
“Komt u ons bij het volgende evenement
ondersteunen?”

“Wilt u samen met ons de Rommeshoef verder
uitbouwen?”

Bent u goed in één of meerdere van de
hieronder genoemde punten?
 organiseren
 omgaan met mensen
 nauwkeurig en zorgvuldig werken
 communicatie
 gestructureerd zaken aanpakken

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons
enthousiast team vrijwilligers.
Komt u, met uw ervaringen, kennis en
vaardigheden, ons team versterken?

Dan hebben wij o.a. de volgende
activiteiten, waaraan u mede invulling
kan geven:






sponsorwerving
als gastvrouw/ gastheer
rondleiden van gasten
het opzetten van een
huishoudelijk reglement
hulp bieden bij allerlei
evenementen
het uitvoeren van eenvoudige
administratieve en/of secretariële
werkzaamheden

Rouwmoer 6
2910 Essen
Tel. +32 (0)479-825443

info@rommeshoef.be
“Vrijwilligers gezocht.”

Bezoek ook onze websites:
www.rommeshoef.be
www.zorgboerderijrommeshoef.be
www.kampeerboerderijrommeshoef.be

Bent u een doener met één of meerdere van
onderstaande kwaliteiten:
 handig
 improviseren
 oog voor detail
 technisch
 kostenbewust
“Vrijwilligers gezocht voor boerderij activiteiten.”
“Wilt u samen met onze Niels,
de ezel voor de kar spannen?”
Heeft u groene vingers, houdt u van dieren en
bent u graag buiten bezig?

De Zorgboerderij is het hart van de
Rommeshoef, waar onze Niels, samen met
een toffe groep zorggasten, een favoriete
plek heeft gevonden.

Dan spreken onderstaande zaken u vast aan:

“Vrijwilligers gezocht voor facilitaire
activiteiten.”

De andere pijlers zijn de kampeerboerderij,
evenementen en educatie.






dieren verzorgen ochtend/avond
werken in de groentetuin
oogsten van groenten en fruit
verkoop van groenten met de
zorggasten.

Dan hebben wij o.a. de volgende
werkzaamheden en activiteiten, waarmee u aan
de slag kunt gaan:



“Wij bieden een rustige en beschermde
omgeving.”





onderhoud erf en gebouwen
renovatie/ verbouwing gebouwen
controle en overdracht bij vertrek gasten
kampeerboerderij
kleinere klusjes/ reparaties van o.a.
meubilair
poetswerk
boodschappen doen

“Jong geleerd is oud gedaan.”

