
Welkom	  op	  de	  Vredestuin!	  
	  
De	  Vredestuin	  is	  van	  ieder	  de	  meedoet	  en	  iedereen	  is	  welkom	  
om	  mee	  te	  doen.	  Als	  je	  mee	  wil	  doen	  met	  de	  Vredestuin,	  dan	  
kan	  dat	  op	  de	  vaste	  werkmomenten:	  vrijdagen	  van	  11:00-‐
14:00	  en	  zondagen	  van	  14:00-‐17:00.	  Voor	  meer	  info	  kijk	  op:	  
www.vredestuin.org,	  www.facebook.com/vredestuin	  of	  
www.groengoedrotterdam.com	  
	  
Op	  welke	  manieren	  kan	  je	  meedoen?	  	  
	  
Je	  bent	  helemaal	  vrij	  om	  op	  jou	  eigen	  manier	  een	  bijdrage	  te	  
leveren.	  Er	  zijn	  drie	  mogelijkheden:	  
	  
1)	  Effe	  een	  bakkie	  doen.	  Je	  hoeft	  helemaal	  niks	  te	  doen.	  Je	  hoeft	  

geen	  enkele	  taak	  op	  je	  te	  nemen.	  Zelfs	  als	  je	  maar	  één	  
keer	  per	  jaar	  komt	  om	  hallo	  te	  zeggen	  en	  een	  bakkie	  te	  
drinken:	  we	  vinden	  het	  hartstikke	  leuk	  dat	  je	  even	  langs	  
komt!	  	  

	  
2)	  Regelmatige	  Deelnemen.	  Je	  komt	  regelmatig	  naar	  de	  tuin	  (bv	  

1x	  per	  maand	  of	  elke	  week).	  Je	  maakt	  daar	  geen	  
afspraken	  over.	  Je	  komt	  wanneer	  je	  wil.	  Je	  neemt	  geen	  
vaste	  taak	  op	  je.	  Je	  kijkt	  ter	  plekke	  hoe	  je	  kan	  helpen.	  Er	  is	  
altijd	  wel	  iets	  te	  doen.	  En	  er	  zijn	  altijd	  mensen	  die	  je	  
kunnen	  vertellen	  wat	  je	  kan	  doen.	  

	  
3)	  Je	  neemt	  een	  taak	  op	  je.	  Voor	  jezelf	  is	  dat	  fijn.	  Je	  kan	  altijd	  

direct	  aan	  de	  slag	  als	  je	  op	  de	  tuin	  bent,	  zonder	  te	  
wachten	  op	  instructies.	  Je	  weet	  precies	  wat	  je	  kan	  doen.	  
Je	  wordt	  er	  steeds	  beter	  in.	  En	  je	  kiest	  iets	  wat	  je	  leuk	  
vindt.	  Voor	  de	  groep	  is	  het	  fijn	  wanneer	  meer	  mensen	  
verantwoordelijkheid	  nemen	  voor	  een	  klein	  onderdeel	  
van	  de	  tuinwerkzaamheden.	  De	  tuin	  wordt	  daarmee	  meer	  
ONZE	  gezamenlijke	  tuin.	  

	  	  	  
	  
Vrijwilligersverzekering	  
	   	  
Als	  je	  meedoet,	  vinden	  we	  het	  fijn	  als	  je	  jezelf	  via	  ons	  (Stichting	  
Vredestuin)	  gratis	  laat	  verzekeren	  bij	  de	  Rotterdamse	  
Vrijwilligersverzekering.	  Dat	  is	  een	  wettelijke	  
aansprakelijkheidsverzekering	  (WA)	  en	  ongevallenverzekering	  
voor	  het	  geval	  er	  iets	  gebeurt	  tijdens	  de	  werkzaamheden	  op	  de	  
tuin.	  Rotterdamse	  organisaties	  kunnen	  die	  gratis	  afsluiten	  voor	  
hun	  vrijwilligers.	  Het	  enige	  wat	  we	  van	  jou	  nodig	  hebben	  zijn	  
wat	  gegevens:	  je	  naam,	  adres,	  en	  geboortedatum.	  Kijk	  voor	  
meer	  informatie	  over	  de	  vrijwilligersverzekering	  op:	  
www.cvdvrijwilligerswerkenmantelzorg.nl.	  


