Informatie functie
Tuinvrijwilliger
Sier- en moestuin
Ons hospice heeft een groot terras en een prachtige tuin. Vanuit de woonkamer en twee
gastenkamers is hier uitzicht op. Onze gasten en hun naasten kunnen in onze tuin zitten of
wandelen. en genieten van de bloeiende planten, de vogels en de vijver met lelies en vissen. Elk
seizoen van het jaar komt sfeervol tot uitdrukking. Voor onze gast is het wellicht het laatste
seizoen dat zij meemaken. Er is ook een moestuin waar we zelf groenten, fruit, kruiden en
eetbare bloemen kweken, die gebruikt worden in de maaltijden voor onze gasten.
Werkzaamheden:
Als tuinvrijwilliger werk je in een klein team samen met andere tuinliefhebbers in de grote tuin
en/of in de moestuin. Je werkt in je eigen tempo! Er is een gezamenlijke koffie/thee pauze.
Moestuin: schoffelen, spitten, wieden, zaaien en oogsten van groenten, fruit, kruiden en eetbare
bloemen.
Tuin: schoffelen, wieden , snoeien , gras maaien, plantenbakken vullen en andere
tuinwerkzaamheden.
Wij vragen van jou;
o Je vindt het leuk om in de ( moes)tuin te werken. Enige kennis van groente, fruit, planten en
bomen is fijn maar niet noodzakelijk, want er is altijd iemand die je helpt.
o Je bent flexibel en kunt goed samenwerken met hospice collega’s
o Je houdt je aan afspraken, staat open voor feedback en creëert samen met jouw collega’s
een positieve sfeer die ten goede komt aan de gasten.
o Je stelt je open om van anderen te leren.
o Je geeft jouw eigen grenzen aan m.b.t. verantwoordelijkheden en persoonlijk functioneren.
o Je hebt een goede conditie. Dit is belangrijk vanwege de fysieke tuinwerkzaamheden
o Deelname aan het halfjaarlijkse tuinoverleg en het volgen van de training voor nieuwe
vrijwilligers in het hospice.
o Je kunt goed afstemmen op onze gasten en hun naasten en je houdt en handelt naar de
gedragscode van Hospice Dignitas.
Gevraagde beschikbaarheid
o In de periode mei tot en met augustus 1 x per week minimaal één dagdeel. In de periode
november tot en met februari af en toe.
o Er wordt gewerkt op maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en op dinsdagmorgen van 9.00
tot 12.00 uur.
o In de zomermaanden ben je bereid om af en toe een uurtje extra te komen om de moestuin
te schoffelen en de planten water te geven.
Wij bieden jou:
Je ontvangt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Er is een onkostenvergoeding.
Wij bieden een training voor nieuwe hospice vrijwilligers, één tot twee keer per jaar een
vrijwilligersuitje, 1 x per jaar een workshop of training m.b.t. tuinieren aan.
Begeleiding van de coördinator vrijwilligers.
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