Lieve allemaal,
met de zomer in aantocht waarin er weer ‘naar buiten mogen’, zien we een aantal leuke activiteiten
tegemoet. Dat is goed voor de spirit en ook echt nodig om AlGoed te bekostigen. Omdat WIJ samen
AlGoed zijn, vragen we ook jou hierin je steentje bij te dragen. Wil je kijken wat je aanspreekt en
bezien of je naast je gewone vrijwilligerswerk nog wat extra kunt doen deze zomer om onderstaande
activiteiten tot een succes te maken en de lasten te verdelen?
Cocreatie zomerweken:
Dit jaar organiseren we net als vorig jaar COCREATIE ZOMERWEKEN. Deze zijn van 9 juli tot 8
augustus. Bezoekers zijn welkom om te doen, te zijn en heerlijk te genieten. De vakantiedagen
bestaan uit de ochtenden meewerken en de rest van de dag lekker op je eigen manier ontspannen.
Meer info
EDE (Eco Design Education)
Eveneens van 9 juli tot 8 augustus vindt voor de tweede keer de EDE plaats op AlGoed. Dit houdt in
dat deelnemers een halve dag mee klussen met AlGoed en verder eigen tijd hebben om zich o.a met
hun leerstof bezig te houden. Qua klussen doen zij ook eigen klussen die passen bij de training. Denk
aan het bouwen van een zonnedroogoven, een pizza oven, het opknappen van een caravan etc. Heb
je interesse in nog eens deel uitmaken van een eco(woon)gemeenschap, dan is de cursus misschien
ook wat voor jou. Meer info.

Wat kun jij doen tijdens deze weken?
-

-

Extra handen zijn heel welkom. Dit is echt iets wat wij samen kunnen oppakken. We krijgen
gasten die we gaan begeleiden tijdens het klussen (tuin, terras, algemeen, keuken,
schoonmaak). Dus dat kan tijdens je gewone werk.
Een bijdrage aan de gezelligheid is ook leuk (vuurtje, wandeling, bellen blazen, dans,
pannenkoeken bakken, eten uit de natuur, bonte avond, workshop, spel…).
Lijkt het je leuk om iets meer verantwoording te nemen: meld je als (co)dag- of
weekendcoordinator. Dagcoördinatoren (liefst elke dag een koppel) zorgen dat klussen en
dagelijkse werkzaamheden verdeeld worden, is aanspreekpunt voor vragen, ziet toe op goed
verloop, begeleid nieuwe en vertrekkende gasten. Weekendcoördinatoren doen in een koppel
hetzelfde. Verblijf op AlGoed hoort er in het weekend in principe bij. In juni nemen we een
middag de tijd om alle ins en outs van AlGoed door te nemen, zodat je niet voor verrassingen
komt te staan.

Vrijdag 28 mei: NL Doet, 9-14 uur, soep en broodjes bij de lunch.
Momenteel wordt hard gewerkt om de vrijwilligersruimte op 16 juni te kunnen opleveren. Dat zijn
we ook aan onze subsidieverstrekkers verplicht. In en om Deel2 is nog veel te doen om de afronding
te ondersteunen. Soep maken ook welkom.

Zaterdag 29 mei: NL Doet, 10-15 uur, soep en broodjes bij de lunch.
De tuin kan wel wat extra aandacht gebruiken om gras weg te halen waar dat niet hoort te staan.
Opgeven voor NL Doet kan HIER
30 mei: Tuin-ontmoetingsterras in Twekkelo.
De tuinploeg , in samenwerking met VELT verwelkomt deze dag bezoekers in de tuin. Er is ook
gelegenheid plantjes, stekjes en zaden te ruilen. Meer info. Wat kun jij doen? Bied gerust je hulp aan
bij Martijn.

In augustus hebben we 2 weekendverhuringen : de ‘Dance to heal the Earth’en het ‘Wild Woman
Fest’. Beide activiteiten brengen eigen vrijwilligers en keukenploeg mee. Wij hebben te zorgen voor
een pico bello terrein bij aankomst.

Tot slot, geef je in je
teamapp svp even
je vakantie door?

Hartelijke groet, Angelien

