Wij zoeken vrijwilligers voor ons festival JIJ&IK op 8,9 & 10 juni

Locatie
Evenemententerrein Land van Bosse, Amsterdamse Bos aan de kant van Aalsmeer

50 jaar Ons Tweede Thuis
Dat gaan we vieren met het JIJ&IK het
festival op 8, 9 en 10 juni 2018. Een
festival waar iedereen aan kan meedoen
op je eigen manier. Of je nou een
beperking hebt of niet.

Voor wie is dit festival?
Mensen die ondersteuning krijgen van
Ons Tweede Thuis en hun directe familie
en vrienden, medewerkers met vrienden
en familie en buurtbewoners. En voor
wie het gewoon mee wil maken.

We zoeken vrijwilligers
Er zijn veel vrijwilligers nodig om het
festival tot een succes te maken. Het
liefst voor een hele dag (van 7.30 tot
17.30 uur) of misschien wel meerdere
dagen. Een halve dag kan ook (van 7.30
tot 12.30 uur of 12.00 tot 17.30 uur). Wij
zijn blij met iedereen! Voor allerlei
klussen op allerlei plekken. Een mooie
gelegenheid om kennis te maken met onze cliënten en medewerkers en het werk dat zij
doen!
Dagen en klussen:
 Donderdag 7 juni, de hele dag
helpen met opbouwen
 Maandag 11 juni, de hele dag
helpen met afbreken
 Vrijdag 8 juni, hele of halve dag
helpen bij allerlei klussen en activiteiten
 Zaterdag 9 juni, hele of halve dag
helpen bij allerlei klussen en activiteiten
 Zondag 10 juni, hele of halve dag
helpen met allerlei klussen en activiteiten
Maandag 28 mei in de avond vindt er een briefing plaats voor ALLE vrijwilligers. Daar hoor
je waar je bent ingedeeld, welke activiteit je gaat doen en op welke tijden.

Waar word je blij van?
Iedereen heeft wel iets waar zijn of haar interesse ligt, iets dat je goed kan. Het leuke is, dat
er veel, heel veel plekken zijn waar wij je graag als vrijwilliger inzetten. Voor ieder wat wils!
Hieronder de voorbeelden van taken en activiteiten waar we graag vrijwilligers bij inzetten.
 Helpen bij de zweefmolen
 Helpen bij de disco, samen dansen is favoriet
 Gastheer/vrouw in de “Food tent”’, je zorgt voor koffie, thee en lekkers voor
iedereen
 Bij de garderobe, zodat iedereen zijn handen vrij heeft
 In de winkel, waar we onze mooie producten verkopen
 Creatief bij het kunstwerk, zo wordt het gezamenlijke werk een topstuk
 Meehelpen bij de Workshop Dromenvangers, lekker relaxed
 Als spelletjes fan, samen met de bezoekers gezellig een spel spelen
 Doe mee in Architects of Air, echt een fantastische belevenis in beeld en geluid!
 Zorgen voor schone toiletten, voor iedereen fijn
 Als fotograaf in de fotohoek, een mooi aandenken voor iedereen
 Hulp bij het schminken, altijd een van de meest populaire activiteiten
 Ondersteuners bij de BHV (EHBO wordt ingevuld door professionals)
 En nog veel meer

Wat doen wij voor jou?
We zijn blij met jou!
Daarom zorgen we goed voor je.
Je kunt in de grote tent voor de vrijwilligers en medewerkers een kop koffie (of iets anders)
pakken met wat lekkers. Als je even een momentje voor jezelf nodig hebt is daar een relax
hoek waar je even lekker kunt zitten.
En als je de hele dag aanwezig bent, zorgen we voor een heerlijke lunch.
Bij de indeling van je programma zijn vrije momenten ingebouwd zodat jezelf ook van het
festival kunt genieten.

Wil je je aanmelden?
Je kunt je aanmelden als belangstellende voor een vrijwilligersplek via het volgende emailadres:
vrijwilligers.jubileum@onstweedethuis.nl
Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier zodat je je in kunt schrijven. De lijst met alle
vrijwilligersplekken zitten bij het inschrijvingsformulier. Daarop kun je aangeven voor welke
activiteiten je belangstelling hebt.

Meer info
Kijk ook op onze festival site: festival.onstweedethuis.nl. Dit is de plek waar je alle info kunt
vinden van ons festival. Je kunt je daar ook inschrijven als bezoeker voor het festival.

