
 
 

 

Duik in een wereld vol water, wind en wilskracht in Kinderdijk. 

Zo op het eerste gezicht lijkt het alsof het in ons UNESCO Werelderfgoed allemaal draait om de 

molens. Wie van dichtbij kijkt weet wel beter: bij ons draait alles om de inzet, de kennis en het 

enthousiasme van onze vrijwilligers.  Lijkt het je leuk, boeiend en gezellig om samen met ons 

een stuk unieke Nederlandse cultuur te delen met de hele wereld? Wij zijn op zoek naar 

versterkingen.  We zorgen ervoor dat je straks helemaal klaar bent om onze bezoekers een 

onvergetelijke dag Kinderdijk te geven. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is op zoek naar: 

 

Vrijwillig klusser 

 

Wat neem je mee? 

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. Als vrijwilliger ben je gemiddeld twee 

dagdelen per week in het Werelderfgoed aan het werk. Het werk is zeer divers: handige 

klushandjes zijn dus een voorwaarde. 

 

 

“Samenwerking met onze andere vrijwilligers” 

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! 

 

Heb je interesse? 

Stuur dan je motivatiebrief met CV naar: vrijwilliger@molenskinderdijk.nl 
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