
PLANT EEN ZAADJE EN OOGST DE VRUCHT
Heb jij alle verstand van moestuinieren en zou je graag voor de Kinderboerderij den Uylpark in Almere Stad een 
moestuin bijhouden? Dan is deze vrijwilligersvacature jou op het lijf geschreven! 

Stad & Natuur heeft bij Kinderboerderij den Uylpark een moestuin. Deze wordt gebruikt om groenten en fruit te 
verbouwen, onder andere samen met scholieren. Een deel van de moestuin wordt gebruikt om voer voor onze dieren 
te kweken. Voor deze moestuin zoeken we een enthousiaste Almeerder die verstand heeft van moestuinieren en zich 
hiervoor wil inzetten. 

Wat ga jij doen als vrijwilliger moestuin
• Je maakt een teeltplan en zorgt dat deze besproken wordt met de beheerder van de locatie
• Je voert het teeltplan uit.
• Je zaait, onderhoud de moestuin en oogst de producten die klaar zijn. Je wordt hierbij 

ondersteund door andere vrijwilligers.
• Optioneel: je begeleidt een klas leerlingen van het primair onderwijs met hun eigen moestuintjes.  

Wie ben je? 
• Je bent zelfstandig en hebt ervaring met moestuinieren. 
• Je bent communicatief vaardig en communiceert regelmatig met de beheerder van de locatie.
• Je vindt het niet erg om je in het zweet te werken 

Wat bieden wij je? 
Wij bieden je een prachtige plek in de Almeerse natuur waar je je vrijwillig kunt inzetten. Je krijgt de ruimte om 
de moestuin in te vullen en in te delen. De groenten gaan naar de leerlingen van de school, naar de dieren van de 
kinderboerderij en natuurlijk blijft er voor jou ook wat over! 

Je krijgt van ons een vrijwilligersovereenkomst waarin we de afspraken die we maken vastleggen. Je bent verzekerd 
tijdens het uitvoeren van je vrijwilligerstaken. Jaarlijks organiseert Stad & Natuur een kerstborrel waar alle vrijwilligers 
uitgenodigd worden en ook in het voorjaar/zomer is er een uitje met alle vrijwilligers van Kinderboerderij den Uylpark.

Heb jij bij het lezen van de vacature het idee dat dit op jouw lijf geschreven is? Mail dan nu naar 
sollicitatie@stadennatuur.nl met een motivatie. Wij zullen je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, 
waarin we kennismaken. Voor vrijwilligerswerk bij Stad & Natuur moet je een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen 
aanleveren. 

Meer informatie:
www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl
Tel. 036-547 5050
Kijk ook op onze facebookpagina;
www.facebook.com/stadennatuur
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