Tuinderij De Ark zoekt assistent-verantwoordelijke
Ben jij iemand die het leuk vindt:
(1) om te werken in een grote groentetuin,
(2) samen met vrijwilligers, een zorgtuinder en mensen met een verstandelijke beperking én
(3) om daar ook je organisatorische en communicatieve talenten bij in te zetten?
Dan ben je bijzonder en zoeken we jou!
Wie zijn wij?
Tuinderij De Ark is zowel een zelfoogsttuin voor ca. 80 mensen, die gedurende het seizoen wekelijks
verse biologische groenten komen oogsten.
De Tuinderij is ook een zorgtuin, waar tijdens de ochtenden een groepje enthousiaste mensen komt
helpen, onder begeleiding van een professionele activiteitenbegeleider.
Het werk op de tuin wordt voornamelijk gedaan door een leuke groep vrijwilligers, die wekelijks een
halve dag, een dag of een paar dagen komen werken.
En de tuinderij maakt ook nog eens deel uit van het grotere geheel van de Arkgemeenschap Haarlem,
waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking samen leven, werken en vieren.
De tuin ligt op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal.
Wat vragen we?
Er gebeurt altijd veel in de tuin en in de gemeenschap en dat alles vraagt de nodige communicatie en
het talent om dat te organiseren. Voor onze zorgtuinder is dat wat te veel en daarom zoeken we naar
de bijzondere combinatie van een praktische werker die óók goed kan communiceren, organiseren
en assisteren.
Wat bieden we?
Daar staan een heerlijke tuin, je eigen aandeel in de oogst en een gemeenschap van vele leuke en
bijzondere mensen tegenover.
Voel je je aangesproken en heb je belangstelling? We maken graag met je kennis.
Stuur een mail met je CV en je telefoonnummer naar Marc Wopereis, de
gemeenschapsverantwoordelijke, marcwopereis@arkhaarlem.nl. Hij neemt dan contact met je op.

Werkplaats De Ark zoekt chauffeurs die van mensen en van groeten houden
Ben jij een ENTHOUSIASTE CHAUFFEUR die graag van A naar B rijdt en daarbij graag iets wil
betekenen voor je medemens?
De Werkplaats van de Arkgemeenschap in Bloemendaal zoekt betrouwbare chauffeurs, waar we op
kunnen rekenen!
In de Werkplaats komen dagelijks een aantal (jonge) mensen met een verstandelijke beperking
lekker werken. De meesten kunnen niet zelfstandig naar Bloemendaal toe komen. Daarom zijn onze
chauffeurs van groot belang.
Als chauffeur haal je tussen 08.30 en 08.45 uur één of meerdere deelnemer(s) op van hun huis in de
regio Bloemendaal/Haarlem. Je wordt een vertrouwd gezicht voor hen, zodat ze graag bij jou in de
auto durven te stappen. En/of:
Aan het eind van de werkdag, om 15.30 uur, kom je de deelnemer(s) weer ophalen om naar huis te
brengen. Ongetwijfeld is hij/zij een beetje moe, maar als hij jou ziet dan wil hij je vast wel vertellen
hoe de werkdag is geweest.
We zijn open op alle werkdagen van de week. In overleg met andere chauffeurs maken we een
roostertje van de dagen en tijden waarop je mensen haalt of brengt. Het aantal ritten per week kan
variëren, afhankelijk van jouw mogelijkheden en onze vraag. We zijn ook heel blij met mensen die we
op kunnen roepen, in geval van vakanties of nood.
We hebben voor jou een abonnement op Greenwheels, zodat je zelf geen auto hoeft te hebben en
kosten hoeft te maken.
Als je liever in je eigen auto rijdt, dan mag dat ook. Je ontvangt dan een kilometervergoeding van
ons. En als vergoeding voor het vervoeren van onze deelnemers bieden wij je tijdens het
oogstseizoen VERSE BIOLOGISCHE GROENTEN uit onze eigen tuin!
Maar de mooiste vergoeding is misschien wel het vertrouwen dat je krijgt van onze deelnemers en
de dankbaarheid van hun familie, die je met jouw ritten werkelijk helpt.

Voel je je aangesproken en heb je belangstelling?
Neem dan contact op met Marc Wopereis via 06 – 2919 0109 of mail naar
marcwopereis@arkhaarlem.nl. We maken graag kennis met je.

De Ark is een eigentijdse leefgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke
beperking samen leven en werken. Wij gaan uit van de unieke waarde van ieder mens en
geloven dat VERSCHILLEN VERRIJKEN!
Naast onze kleinschalige woonvoorziening bieden wij dagbesteding in onze Werkplaats en
Tuinderij zowel voor mensen met een verstandelijke beperking als voor anderen.

