Medewerker (m/v) op een Kindertuin
Samenvatting
Medewerkers op een Kindertuin zijn vrijwilligers, waarop gerekend kan worden. Ze begeleiden en helpen
kinderen die op hun eigen stukjes tuin bloemen en groenten kweken (tuinleiders), en/of dragen bij aan de
activiteiten van en het onderhoud op de kindertuin. Dit doen ze in teamverband onder leiding van de
Hoofdtuinleider, gedurende minimaal één dagdeel per week.
Uiteraard willen ze zich inzetten voor het doel van de kindertuinen: de natuur- en milieueducatie aan
(basisschool-) kinderen. Ervaring met tuinieren en omgaan met kinderen is zeer welkom, maar kan ook in
de praktijk worden opgedaan.
Locatie: onze 4 tuinen zijn gevestigd in Tanthof (Zonnebloem en Boterbloem; Delft-Zuid), Delftse Hout
(Sleutelbloem; Oost) en Hoornse Hof (Goudsbloem; Noord-West). Elke tuin heeft een eigen karakter, team
en behoefte aan versterking.
Tijdsinzet: naar eigen wens, minimaal 1 dagdeel per week.

Uitgebreide omschrijving
Per tuin is een team van 10-15 medewerkers actief onder leiding van de 'Hoofdtuinleider'.
Taken van de medewerkers zijn (varieert naar soort werkpakket):
- voorbereiding van de werkzaamheden van de kinderen op hun tuintjes
- begeleiding, instructie en helpen van de kinderen (aanvullend aan de algemene instructie)
- helpen met onderhoud van de tuintjes (als dat niet lukt in de tuinuren van de kinderen)
- naar mogelijkheid en in onderlinge afstemming helpen bij algemeen onderhoudswerk
- bijdragen aan bijzondere evenementen op de tuinen (open avonden, slotfeest, etc.)
Ervaring met tuinieren (“groene vingers”) en onderwijs aan kinderen is zeer welkom maar niet vereist (dat
kan ook werkenderweg worden opgedaan).
De tijdsbesteding is minstens één dagdeel in de week, voor tuinleiders op een vast tijdstip. Vrijwilligers
kunnen ook naar enthousiasme en aanleg bijdragen aan de ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten en
programmaonderdelen op de tuinen en voor de Stichting als geheel.
Er worden speciaal voor de vrijwilligers ook facultatieve activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse
startborrel, excursies, scholingsactiviteiten, slotbarbecue.
Van vrijwilligers op de tuinen wordt een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) gevraagd. Daar zijn geen kosten
aan verbonden.
We bieden vrijwilligers de gelegenheid, om naast hun werk voor de kindertuin, voor eigen gebruik een stuk
grond te bewerken, zolang de oppervlakte niet geheel nodig is voor de kinderen.

Algemene informatie Stichting Kindertuinen Delft:
De Stichting Kindertuinen Delft beheert 4 tuincomplexen in Delft, waar 200 á 300 kinderen van 7 - 12 jaar
op een eigen tuintje bloemen en groenten kweken, oogsten en verwerken. Dit tegen een geringe
vergoeding en onder begeleiding van onze medewerkers.
De kinderen krijgen zo meer begrip en respect voor de natuur, ontdekken hoe voedsel van de grond op
hun bord komt, zijn gezond buiten bezig, praktisch met hun handen. Daarbij is het leuk en gezellig op de
tuinen.
De kindertuinen bieden niet alleen plek voor kinderen, maar ook voor vrijwilligers (momenteel ca. 80), die
in teamverband onder leiding van de Hoofdtuinleider kinderen begeleiden en/of onderhoudswerk of ander
werk op de tuin doen. Veel vrijwilligers kunnen daarnaast voor zichzelf ook een eigen stuk grond
bewerken, zolang de tuin niet helemaal gebruikt hoeft te worden voor de kinderen. Van vrijwilligers op de
tuinen wordt een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) gevraagd.
Op de tuinen wordt biologisch gewerkt en we proberen zo natuurvriendelijk mogelijk te zijn, waardoor de
tuinen ook bijdragen aan een rijkere flora en fauna in Delft.
De Stichting heeft een bestuur (thans 5 personen), dat ook uit vrijwilligers bestaat.

