UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is op zoek naar:

Vrijwillig gastheer/vrouw
Het wereldwijde succes van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk valt of staat bij de dagelijkse inzet van onze
vrijwilligers. Iedere dag ontvangen we duizenden bezoekers, uit Nederland, maar ook van ver buiten onze
landsgrenzen. Ze komen om te beleven hoe wij als volkje eeuwenlang de strijd aangingen met het water om ons
heen: een prestatie van formaat die officiële erkenning kreeg toen we twintig jaar geleden toegelaten werden
tot de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Een prachtig stukje historie
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. Gelukkig hebben we een enthousiaste gemotiveerde
vrijwilligers waar we op kunnen bouwen. Toch zijn we altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die
een deel van hun tijd willen besteden aan ons prachtige stukje Hollandse historie. Eén van de functies waar we
altijd vrijwilligers voor kunnen gebruiken is die van host, ofwel gastheer of gastvrouw, in ons vernieuwde
bezoekerscentrum het Wisboomgemaal, waar onze bezoekers een eerste kennismaking krijgen met onze
molens en ons historische waterbeheer. Hier komt de hele wereld op bezoek, dus een functie als host is een
leuke en nuttige manier om veel met mensen in contact te zijn!
Van alles te doen in het bezoekerscentrum
In het Wisboomgemaal worden bezoekers ontvangen tussen leuke en leerzame activiteiten voor alle leeftijden.
Hier wordt koffie, thee en souvenirs verkocht, maar er valt nog veel meer te beleven. Voor de kinderen is er een
poldertafel waar ze met onze molengame zelf in de schoenen van een molenaar kunnen stappen. Er zijn
kijkdozen die elk een deel van ons verhaal vertellen, en met een draai aan het tijdwiel kunnen gasten met
sprongen door de tijd reizen. Voor alle bezoekers is er een speciale film, waarin op meerdere schermen wordt
uitgelegd hoe Kinderdijk is ontstaan. Daarmee vormt het Wisboomgemaal één van de hoofdpunten van het
Werelderfgoed. Tegelijk is het één van de gezelligste plekken om als vrijwilliger actief te zijn, dus we zijn op zoek
naar echte ‘mensen-mensen’ met een hart voor de streek rond Kinderdijk!
Klaar voor de toekomst
Het Wisboomgemaal is onlangs gerenoveerd. Het gebouw diende vroeger als stoomgemaal, totdat de ketels
werden vervangen door een (modernere) elektrische tegenhanger. Tegenwoordig hebben gemalen met grotere

capaciteit het werk overgenomen, maar de indrukwekkende apparatuur van het elektrische gemaal is nog altijd
te bewonderen. Intussen is Werelderfgoed Kinderdijk bezig met een ambitieus plan om ons molengebied klaar
te maken voor de toekomst. We krijgen steeds meer bezoekers en dat vraagt om grondig en professioneel
beheer van de bezoekersstromen. Dat redden we nooit zonder goede vrijwillige hosts. Bij de rol van gastvrouw
of gastheer horen onder meer de volgende verantwoordelijkheden:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bezoekers warm ontvangen in het Wisboomgemaal
Uitleg en informatie geven over het Werelderfgoed in het algemeen, en in het bijzonder over de
poldertafel, het tijdwiel en de andere activiteiten in het bezoekerscentrum
Entreebewijzen scannen en/of controleren op juiste datering
Indien mogelijk een inleidend verhaaltje bij de film vertellen
Zorgen dat de multi-screen film in de juiste talen wordt afgespeeld
Zorgen voor beschikbaarheid van de filmzaal wanneer groepen hebben gereserveerd
Goed in de gaten houden dat de reserveringstijden strikt worden nageleefd
Controleren van groepsvouchers/ -reserveringen en het aantal personen
Een goede overdracht bij de wisseling tussen ochtend- en middagdiensten

Een hele gezellige manier om je nuttig te maken
De functie van vrijwillige host is belangrijk voor het plezier van onze bezoekers, maar het is zeker ook een
plezierige manier om jezelf nuttig te maken op één van de mooiste stukjes van ons Hollandse landschap. Het
contact met gasten van over de hele wereld is een echte verrijking, maar ook 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, dus als je op zoek bent naar een leuke, leerzame en nuttige besteding van je tijd, neem dan vooral
contact op met onze Stichting Werelderfgoed Kinderdijk om de mogelijkheden te bespreken. Natuurlijk staan
we ook klaar om al je vragen te beantwoorden. Onze stichting hecht grote waarde aan een goede begeleiding
van al onze vrijwilligers, dus we gaan heel graag samen aan tafel om te kijken of de functie van gastheer of
gastvrouw in ons bezoekerscentrum de ideale vrijwilligersfunctie voor jou is. Hopelijk tot snel in UNESCO
Werelderfgoed Kinderdijk!
Vrijwillig gastheer/vrouw worden? Mail ons!

