en jij die vrijw
williger met planten‐ en mensenken
nnis?
Be
Sin
nds 2001 wordt er gezaaid, gekweektt, gescheurd en opgepot op ons plantenruilcentrum in De Pijp.
Daat wordt doo
or een gezelliige vrijwilligeersgroep ged
daan op vier middagen peer week. Voo
or het begele
eiden van
diee vrijwilligerssgroep zoekeen we ieman
nd met plant‐ en planten‐ en mensen
nkennis, die ccoördinator Marieke
meeehelpt.
Vo
oor deze funcctie is een vrrijwilligersvergoeding mo
ogelijk. Je kunt regelmatig gratis meeedoen met ee
en
wo
orkshop of exxcursie van Natuur&Mili
N
euteam Zuid
d. Als groep maken
m
we bo
ovendien jaaarlijks een exxcursie
om
m andere gro
oene plekken
n te bekijken.
Locatie
G
ond
derdeel van W
Wijkcentrum
m De Pijp.
In het Sarphatiipark staat een monumeentaal pand, ‘Het Groen Gemaal’,
Ditt is een planttenruilcentru
um dat gerund wordt do
oor vrijwillige
ers met ondeersteuning vaan coördinattor
Maarieke. Binneen de hekken
n is een groeene oase, waaar sinds 200
01 planten geekweekt, gerruild en verko
ocht
wo
orden aan bu
uurtbewonerrs en waar mensen
m
tereccht kunnen voor
v
advies en
e hulp. Ook wordt in hett park
eeen aantal eco
ologische borrders onderh
houden, die beplant
b
zijn met inheemse planten een vruchtdraggende
strruiken. Verdeer houden we
w de takkenrillen bij en snoeien
s
hier en daar.
Op
peningstijden
n zijn normaal gesproken
n van dinsdaggmiddag tot en met vrijd
dagmiddag, m
maar in coro
onatijd
no
og even op diinsdag‐, woeensdag‐ en donderdagmiddag. We werken dan vaan circa 12.4
45 tot 16.15 uur.
u
Lijkt het je wat?
mand die 6 uur of meer per
p week Maarieke onderssteunt en soms vervangtt. Neem conttact op
We zoeken iem
meet Marieke voor
v
een kennismakingsggesprek op het Gemaal. Een
E proefmid
ddag meedraaaien kan dan
afggesproken worden
w
om tee kijken of heet klikt.
Maail naar groeengemaal@w
wijkcentrumd
depijp.nl of bel
b of bel 664
4 13 50

