Stichting Buro Lima biedt warme, contactgerichte en verantwoor-de zorg
aan kinderen met verstandelijke beperking en een bijzon-dere en/of
intensieve hulpvraag en hun gezin.
Raadhuisplein 22
5473 GC Heeswijk-Dinther
0413-850533
info@burolima.nl
www.burolima.nl

Dit ga je doen
De tuinen van onze 3
locaties onderhouden.
Zorgen dat er genoeg
ruimte en mogelijkheid is
voor de kinderen om te
spelen, leren, ervaren,
beleven, ontspannen,
waarbij een veilige
omgeving met groen,
planten en bloemen
centraal staat.

Geen rode of gele maar groene vingers?

Dan zouden wij het heel fijn vinden als jij de handen uit de mouwen komt
steken bij Buro Lima. Je zult zien dat de lieve kinderen, ons even frisse als
toffe team en de welkome sfeer op basis van gelijkwaardigheid jouw talenten laten bloeien. Jij bent er voor ons en wij zijn er voor jou. Wat we ook
doen, we doen het samen. Zie je dit zitten, dan ben jij wellicht onze kersverse:

Tuinvrijwilliger









Snoeien, gras maaien,
aanplanten, schoffelen en
blad verwijderen zullen de
meest voorkomende taken
zijn.









Dit heb jij voor ons

Je bent met regelmaat beschikbaar, liefst op dinsdag- of vrijdagochtend.
Je hebt een motiverende en open houding en je levert graag je bijdrage in een
organisatie waar open communicatie belangrijk is.
Je hebt affectie met onze doelgroep.
Je vindt het leuk om samen te werken met andere vrijwilligers.
Je hebt groene vingers en vindt het fijn om buiten bezig te zijn.
Je kunt zelfstandig werken en hebt kennis van tuinieren.

Dit geven wij jou

Een plek in een frisse en betrokken kleinschalige organisatie die volop in
ontwikkeling en beweging is.
Een omgeving waar je jezelf kunt zijn.
Betrokkenheid bij de organisatie, meetings en informatieavonden.
Een organisatie waar je gezien en gehoord wordt.
Waardering voor je bijdrage aan onze organisatie.
De dag samen starten met een kopje koffie/thee.
Persoonlijke aandacht.
Je staat in contact met iedereen die bij de organisatie betrokken is, dat wil
zeggen: de Raad van Bestuur, het team, de ouders, de kinderen, de Raad van
Toezicht, de stagiaires en de andere vrijwilligers.

Wil je met ons aan de slag?

Neem dan contact op met Inge Venrooij (coördinator team en organisatie) via inge@burolima.nl
Wil je nog wat meer weten? Bel dan met Inge Venrooij (06-47497853) of zet je vraag in
een e-mail aan info@burolima.nl. Kijk sowieso even op de
website en onze facebooksite voor een kleine indruk van onze kleurrijke organisatie.

