UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is op zoek naar:

Vrijwillig klusser
Timmerwerkje hier, schilderbeurt daar. Even onkruid wieden. En oh ja, die fiets moet ook nog worden
gerepareerd. Als lid van het vrijwillige klusteam van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) hoef
je je nooit een moment te vervelen. Er is altijd wel iets te doen op en rondom het molencomplex, zeker
in het zomerseizoen.
De SWEK drijft op de inzet en het enthousiasme van de ruim 200 vrijwilligers. De klussers vormen een
hecht team binnen het vrijwilligerskorps. Het klusteam is dringend toe aan versterking. Als vrijwilliger
ben je gemiddeld twee dagdelen per week in het Werelderfgoed aan het werk. De klussers staan onder
leiding van molenaar/molenmaker Ad Wisse of Herman Sangers (Coördinator Beheer en Onderhoud).
Het werk is zeer divers: handige klushandjes zijn dus een voorwaarde. Vrijwilligers die voor ons aan de
slag gaan kunnen als tegenprestatie een dagvergoeding krijgen. Naast klussers heeft de SWEK
vrijwillige gidsen, gastheren/vrouwen, kassamedewerkers en schippers in ‘dienst’.
Ieder jaar ontvangen we honderdduizenden bezoekers. Uit Nederland, maar ook van ver buiten onze
landsgrenzen. Ze komen om te beleven hoe wij al eeuwenlang de strijd aangaan met het water om ons
heen: een prestatie van formaat die in 1997 officiële erkenning kreeg toen we toegelaten werden tot
de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Al die bezoekers zouden hun dagje molenlandschap onder de Hollandse wolkenluchten moeten missen
als onze vrijwilligers niet voor ze klaarstonden, dag in en dag uit. 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 klusser de ideale vrijwilligersfunctie voor jou
is. Hopelijk tot snel in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk!
Vrijwillig klusser worden? Mail ons!

