
• Werk je graag in het groen, maar heb je zelf geen  
 (grote) tuin? Dan kan je helpen in het Rivierenhof. 

• Je helpt bij klusjes in het groen: onkruid wieden,  
 takken snoeien, paden proper maken, planten, …

• Je werkt buiten in een groepje, samen met andere  
 vrijwilligers

• Je werkt mee op donderdag- of dinsdagvoormiddag  
 van 7.30u tot 12u

• Ieder werkt volgens eigen tempo met respect voor  
 fysieke mogelijkheden en beperkingen 

Voor sommige taken hebben we maar enkele 
vrijwilligers nodig. Neem contact op met Stella als je 
meer wil weten of zelf een idee hebt.

• Helpen in serre en rozentuin

• Schilderwerk of klusjes in het park

• Wandelpaden uittesten

• Gidsen in het park of in een van de tuinen

• Inventariseren van bomen 

• Foto’s of filmpjes maken in het park

• Helpen tijdens publieksactiviteiten

• Controleren van zitbanken en infoborden

• Met een groep een opruimactie doen in het park
• …

Contacteer voor vrijwilligerswerk op de kinderboerderij:
Lieve Meulders

lieve.meulders@provincieantwerpen.be
T 03 324 02 94


Voor ander vrijwilligerswerk in het park, contacteer:

Stella Van Hofstraeten
stella.vanhofstraeten@provincieantwerpen.be

T 03 360 52 10

Tijdens een gesprek met jou bekijken we of we jou een 
gepaste taak kunnen aanbieden. Zo ja, dan maken we 
samen afspraken. 

We bieden je ondersteuning en een 
vrijwilligersverzekering, maar je krijgt geen financiële 
vergoeding voor je vrijwilligerswerk in het Rivierenhof. 

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF
Departement Vrije Tijd
Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne -  facebook      Rivierenhof
T 03 360 52 18  -  www.provincieantwerpen.be      Rivierenhof

Rivierenhof
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• Je houdt van een proper park en wandelt er   
 graag  

• Je wil in beweging blijven

• Je werkt alleen en op je eigen tempo

• Overdag op weekdagen of in het weekend volgens  
 afspraak

• Één of twee halve dagen per week

• Samen met andere vrijwilligers ontvang je de   
 bezoekers en hou je toezicht op de kinderboerderij

• Je bent sociaal vaardig en kan op een goede manier  
 met anderen communiceren

• Je bent minstens 18 jaar

• Je spreekt voldoende Nederlands

• Je kiest in overleg de dag(en) waarop je werkt:  
 dat kan van zondag t.e.m. donderdag van 12.45  
 tot 17.15 uur

• Je begeleidt tijdens de schooluren een groepje van  
 4 à 6 kinderen bij opdrachtjes op de kinderboerderij

• Je bent minstens 18 jaar 

• Je spreekt voldoende Nederlands

Nog geen ervaring? 
Geen probleem, 
wij zetten je met 

veel plezier op weg

Je werkt graag samen met


