Vertel jij even wat ze moeten doen?!
Krijg jij ook de kriebels van die zin? Geloof jij meer in
mensen in de kracht zetten? Meer ondersteunen dan
even vertellen wat er gedaan moet worden? Wij ook!

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 en door heel veel verschillende
mensen. Iedereen neemt zijn eigen kwaliteiten mee en ons uitgangspunt is om een ieder naar eigen
kunnen en met plezier in te zetten. En dit doen we al ruim 12 jaar en we blijven groeien in het aantal
vrijwilligers. Hierdoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die graag anderen in hun kracht zetten.
Vind jij het leuk om met mensen te werken en hen te helpen? Ben je sociaal vaardig, praat je makkelijk en
luister je nog beter? Durf jij vanuit jouw positieve houding beslissingen te nemen? Zoek je altijd een
oplossing en neem je je verantwoordelijkheid? Dan past de rol van vrijwilligerscoördinator je vast heel
goed en maken we graag kennis met je.
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 landelijk 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 en vanuit Hengelo andersom )
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