
 

     
              

 

 
Wie helpen onze zorgcliënten met het voeren van de brandrode runderen in de 
potstal en het kleine vee op het erf?  

 

 

 

Gezocht: Vee Voer Vrijwilligers 

op zorgboerderij de Groote Modderkolk 
 
 

 In het weekend, van oktober-april 
 Op vaste tijdstippen, bij toerbeurt 

 Ca. 1 uur per 2 weken 

 

 

Op zaterdag 24 oktober om 9.30 uur vertellen de zorgcliënten en de begeleiders 
van Verdandi over dit bijzondere vrijwilligerswerk.  

Locatie: de theeschenkerij op het erf van de Groote Modderkolk.  

Graag laten weten als je komt, via sdolleman@deseizoenen.org  
of meld je aan bij de theeschenkerij.  
 

Zie www.nm.nl/vrijwilligers voor meer informatie over de Vee Voer Vrijwilligers 
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Wat houdt de functie van Vee Voer Vrijwilliger in? 

 De vrijwilliger en een bewoner van de zorgboerderij voeren -waar mogelijk samen-  hooi 

aan de brandrode runderen in de potstal op het erf.  

 Dit gebeurt op vaste tijdstippen op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag: tussen 9.00-10.30 
uur en tussen 15.30-17.00 uur.  

 Het vrijwilligerswerk is alleen in de koude maanden: van medio half oktober tot eind april. 
Daarna lopen de koeien nl. weer buiten in de wei en hoeven ze niet meer gevoerd te 

worden. 

 De Vee Voer Vrijwilligers werken volgens een rooster. Met een groep van 12 vrijwilligers 

zou dit werk gemiddeld 1 uur per 2 weken per persoon vragen. 

 

Wie zoeken wij? 

Enthousiaste vrijwilligers die: 

 affiniteit hebben met jong volwassenen met een verstandelijke beperking; 
 geduldig zijn en hart hebben voor de medemens en voor dieren; 

 beschikken over sociale vaardigheden zoals: een respectvolle houding, balans tussen 
betrokkenheid en afstand; 

 zelfstandig kunnen werken; 

 wonen in de omgeving van Loenen. 

 

Wat bieden wij? 

 Een fijne werkplek op een prachtig erf.  
 Een vrijwilligersovereenkomst met Verdandi. 

 Verdandi heeft een eigen vrijwilligersbeleid. Zo wordt een reiskostenvergoeding 
aangeboden en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangd. 

 

Kom vrijblijvend naar de informatiebijeenkomst op 24 oktober, 9.30 uur!  


