
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is op zoek naar:  

  

Vrijwillig gastheer/vrouw  
  

 

Dagelijks ontvangen we in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk gasten uit alle 

uithoeken van de wereld. Ze komen om te beleven hoe wij Nederlanders al 

eeuwenlang de strijd aangaan met het water om ons heen. Om met eigen ogen te 

zien hoe onze molens daarbij een cruciale rol vervulden. Bij het gastvrij ontvangen, 

rondleiden en informeren van onze gasten spelen vrijwilligers van de Stichting 

Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), beheerder van het Kinderdijkse molencomplex, 

dagelijks een hoofdrol.  

 

Eén van de functies waarvoor we altijd vrijwilligers kunnen gebruiken is die van host, 

ofwel gastheer of gastvrouw. Elke dag zijn er op diverse plekken gastheren- en 

vrouwen aan het werk. Ze informeren onze bezoekers in het historische 

Wisboomgemaal, helpen ze in het Bezoekerscentrum op weg, ontvangen ze in de 

filmzaal in Hulpgemaal De Fabriek en varen mee op één van onze rondvaartboten.  

 

De SWEK drijft op de inzet en het enthousiasme van de ruim 200 vrijwilligers. 

Bezoekers zouden hun dagje molenlandschap onder de Hollandse wolkenluchten 

moeten missen als onze vrijwilligers niet voor ze klaarstonden, dag in en dag uit. Als 

vrijwilliger ben je gemiddeld twee dagdelen per week in het Werelderfgoed aan het 

werk. Vrijwilligers die voor ons aan de slag gaan kunnen als tegenprestatie een 

dagvergoeding krijgen. Naast hosts heeft de SWEK vrijwillige gidsen, klussers, 

kassamedewerkers en schippers in ‘dienst’.   

 

Het contact met gasten van over de hele wereld is een echte verrijking, de 

samenwerking met onze andere vrijwilligers is een leuke manier om je eigen kring uit 

te breiden. Veel van onze vrijwilligers willen voor geen goud meer weg! Onze 

stichting hecht grote waarde aan een goede begeleiding van al onze vrijwilligers, 

dus we gaan heel graag samen aan de tafel om te kijken of de functie van host de 

ideale vrijwilligersfunctie voor jou is. Hopelijk tot snel in UNESCO Werelderfgoed 

Kinderdijk! 

 

Vrijwillig host worden? Mail ons! Bellen naar vrijwilligerscoördinator Margriet Borsje kan 

ook: 06-57534978.    
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