Vrijwilliger voor educatieve activiteiten in de stadstuin (M/V)
Organisatie
Stadstuin Rusthout is een stadstuin met kleine dieren, een moes-, fruit- en bloementuin en
een natuurspeeltuin. Daarnaast is er een terras. Deze groene oase in Leidschendam wordt
volledig gerund door vrijwilligers en is een plek waar buurtbewoners een bezoek brengen met
hun (klein)kinderen of komen genieten of helpen in de tuin. Regelmatig zijn er activiteiten
voor bezoekers en vrijwilligers.
Stadstuin Rusthout ontwikkelt zich daarnaast tot een informatiepunt voor natuur, milieu en
duurzaamheid.
Recreatie, stadstuinbouw, natuurbeleving en –educatie gaan er hand in hand.
De stadstuin is geopend op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot
17.00 uur.
Taakomschrijving
Voor diverse (toekomstige) educatieve activiteiten in de stadstuin zijn wij op zoek naar
vrijwilliger(s). Kernwoorden zijn natuur, milieu, ecologische (moes)tuin, minimoestuintjes,
compost, dieren, kinderen, rondleidingen, gezellig, speels.
Op korte termijn –vanaf maart- gaat het om hulp bij de begeleiding van cursisten met een
minimoestuin (zowel volwassenen als basisschoolkinderen), samen met twee reeds meer
ervaren begeleiders van het (mini) moestuinieren.
Stadstuin Rusthout ontwikkelt zich daarnaast tot een informatiepunt voor natuur, milieu en
duurzaamheid. Voor eigen initiatief om invulling te geven aan natuur en milieueducatie is
volop ruimte
Wat vragen wij van u?
Ervaring met educatie en/of natuur/milieu/ecologisch tuinieren zou mooi zijn, maar is niet
strikt nodig. Enthousiasme hiervoor echter wel, als ook het leuk vinden om met mensen om
te gaan (volwassenen en kinderen)!
Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
In teamverband meewerken en meedenken aan het in stand houden en ontwikkelen van
deze stadstuin. Werk in de buitenlucht met gezellige, gemotiveerde collega-vrijwilligers in een
groene duurzame omgeving.
Werkdagen en tijden
Eén of meer dagdelen per week in overleg. De tuin is geopend op dinsdag, woensdag,
vrijdag, zaterdag en zondag.
De begeleiding van het minimoestuinieren door de schoolkinderen is op woensdagmorgen
vanaf 11.00 uur (niet in de schoolvakanties) en –bij toerbeurt met de andere begeleidersvan de volwassen cursisten op nog twee nader af te spreken dagdelen.

