Kennis kan je ook doneren!
Ken je dat gevoel, meer te willen beteken voor de maatschappij? Wil
je meer betekenen dan alleen een bedrag overmaken? Doneer dan
jouw kennis en help ons een stap verder.
Landgoed AlGoed is een unieke ontmoetingsplek in de natuur. Bij ons draait het om verbinden, inspireren
en persoonlijke groei van onze vrijwilligers. Samen zorgen we dat dit mooie landgoed behouden blijft en
organiseren onze vrijwilligers allerlei activiteiten op cultureel en sociaal vlak.
Een bijdrage leveren aan deze bijzondere plek kan op vele manieren. Snel denk je aan iets fysieks doen of
dat je op vaste tijden ergens moeten zijn of je voor lange tijd vast leggen. Dit hoeft niet altijd zo te zijn.
Wij kijken vooral naar wat mogelijk is en waar jij blij van wordt. Dit kan ook zijn dat jij jouw kennis met
ons wilt delen. Bijvoorbeeld dat je met ons mee denkt in (strategische) vraagstukken, op gebied van
financiën, marketing, communicatie of HR. Of ben jij specialist in groen, bouwen, installatietechniek en
wil je wel eens meedenken over een bouwvraagstuk en advies geven hoe we dat het best aan kunnen
pakken? Op deze manier hebben samen snel een win-win situatie gecreëerd, doe je mee?
Onze vrijwilligers geven vaak aan dat het mooi en dankbaar werk is. Zij ervaren het vrijwilligerswerk als
verrijkend en krijgen er veel voor terug. We werken met een heel divers team, van mensen met afstand
tot arbeidsmarkt, ondernemers, mensen met fulltime baan, tot aan pensionado’s en vele anderen.
Kom bij ons langs!
Stichting AlGoed vind je op landgoed AlGoed in het landelijke Twekkelo, tussen Hengelo en Enschede in.
Mail of bel van te voren met Angelien Hoppen via info@landgoedalgoed.nl / 06-55773670 dan zet
zij de koffie klaar aan de burgemeester Stroinkstraat 411, Enschede.
(Vanaf Enschede via Transportcentrum richting Waarbeek of vanuit Hengelo andersom )
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