Ut Rooie Bietje is de biologische tuinderij van SMO Traverse. Het hele jaar door verbouwen we hier
groente, fruit en bloemen. De producten uit de tuinderij zijn los verkrijgbaar in de winkel, maar
klanten kunnen ook een abonnement op een groentepakket nemen.
Samen met vrijwilligers en cliënten van Traverse werken we hier aan een gezonde en duurzame
samenleving. Ut Rooie Bietje is een dagbestedingsproject van SMO Traverse. De tuin biedt de
gelegenheid aan mensen om ervaring op te doen met werken en leren. De beschermde werkplekken
zijn een voorportaal voor regulier werk.
Voor Ut Rooie Bietje zijn wij op zoek naar:
Tuin maatjes M/V
Ter ondersteuning van de cliënten die op het land werkzaam zijn help je mee met de
werkzaamheden. Samenwerken, persoonlijke aandacht en sfeer zijn hierbij basisbegrippen.
Voor Ut Rooie Bietje zoeken we vrijwilligers die:
 het leuk vinden om andere mensen te ontmoeten;
 makkelijk contact maken met mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zitten;
 gericht zijn op samenwerken;
 doorzettingsvermogen hebben;
 geduldig en vindingrijk te werk kunnen gaan;
 affiniteit hebben met biologische tuinbouw;
 willen ondersteunen bij de werkzaamheden op de tuinderij;
Werktijden in overleg.
Onze organisatie:
Traverse is er voor diegenen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden en problemen hebben op
verschillende levensgebieden. Zij kunnen voor opvang en begeleiding terecht bij SMO Traverse. Niet
iedereen is hetzelfde en heeft dezelfde hulp nodig. Elke cliënt heeft zijn eigen achtergrond, hulpvraag
en mogelijkheden. Om die reden onderscheiden we verschillende begeleidingsprocessen, toegespitst
op de behoefte van de cliënt.
Onze visie op zorg is dat ieder mens mogelijkheden heeft. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zijn
kwaliteit van leven te verbeteren of hier eenvoudigweg weer grip op te krijgen. De werkwijze van
Traverse is gericht op herstel van de klant en hem te ondersteunen bij het benutten van zijn
mogelijkheden. We helpen mensen tijdens een kwetsbare periode in hun leven hun weg te vinden in
de maatschappij en hierin zo volwaardig mogelijk te functioneren.
Wij bieden:
Een leuke en uitdagende werkomgeving, vrijwilligersovereenkomst, verzekering tegen ongevallen
e.d.
Sollicitaties:
Stuur een mailtje naar Rob Haen (vrijwilligerscoördinator), e-mail vacature@smo-traverse.nl.

