HEB JIJ EEN HART VOOR DIEREN
KINDERBOERDERIJ DE BEESTENBENDE: M.J. GRANPRÉ MOLIÈRESTRAAT
Droom je over schapen? Vind je varkens ook zo gezellig knorren en vind jij scharrelende kippen helemaal het einde? Dan is vrijwilliger op
Kinderboerderij de Beestenbende wat voor jou!
Kinderboerderij de Beestenbende is al vanaf 1991 dé kinderboerderij in de Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten. De kinderboerderij is een
ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en een plek waar kinderen lekker kunnen spelen en met de dieren kunnen knuffelen! Op de
kinderboerderij wonen verschillende dieren, waaronder geiten, schapen, varkens, konijnen, verschillende soorten pluimvee en ezel Noortje.
Door de weeks zijn er lessen voor basisschoolleerlingen over de kinderboerderij en in het weekend komen er gezinnen met kinderen,
buurtbewoners jong en oud, naar de kinderboerderij om te genieten van de mooie omgeving en de dieren. Daarnaast heeft de Beestenbende
ook een speurtocht door het Polderpark uitgezet.
Wat ga jij doen als vrijwilliger dierverzorging op Kinderboerderij de Beestenbende?
 Als vrijwilliger help je tijdens openingstijden mee voor de openstelling van het terrein
 Je verzorgt de dieren op aanwijzingen van de beheerder en helpt bij het voeren
 Je ondersteunt bij het onderhouden van het terrein, het uitmesten van de stallen en
 Je bent aanspreekpunt voor de bezoekers van de kinderboerderij
Wie ben je?
 Je hebt een hart voor dieren
 Je bent representatief en vindt het leuk om bezoekers te vertellen over de kinderboerderij en de bewoners
 Je bent vooral enthousiast
Wat bieden wij je?
Een mooie plek in het groen om je vrijwilligers werk te doen waar elke dag anders is! Je wordt begeleidt door de beheerder van de
Kinderboerderij en je krijgt passende werkkleding. 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. Op de kinderboerderij vindt jaarlijks een bbq plaats met de vrijwilligers van de locatie.
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
motivatiebrief. Wij zullen je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, waarin we gezamenlijk bekijken waar jouw interesse ligt en
hoe je die in kan zetten op de kinderboerderij. Voor vrijwilligerswerk op de kinderboerderij moet je een VOG (verklaring omtrent gedrag)
kunnen aanleveren. Kinderboerderij de Beestenbende is onderdeel van Stichting Stad & Natuur Almere.

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

