
MOESTUINIEREN 

op asielzoekerscentra

“Moestuinieren is leuk. Je bent bezig met je handen, je bent buiten.  
Het ruikt naar verse aarde en groen. Je ziet de plantjes groeien.  

Het duurt niet lang voor je de oogst kunt klaarmaken en delen met  
medebewoners en mensen uit de buurt.” 

AZIZ | 17 JAAR

Stichting FoodHorizon biedt in 2017 het project Moestuinieren en Bostuinen 
op AZC’s aan. Met behulp van vrijwilligers kan het COA het aanbod aan  

activiteiten voorasielzoekers uitbreiden. Als vrijwilliger werk je veelal samen 
en maak je kennis met verschillende culturen.

Geen dag is hetzelfde en dat maakt het werken op een AZC veelzijdig en
uitdagend.  

Voor alle enthousiaste vrijwilligers die hun hart en hoofd willen openstellen, 
groene vingers willen (leren) hebben en ecologisch tuinieren een warm hart 

toedragen: Wij zoeken jou!
 

Pluk de vruchten van het leukste vrijwilligerswerk en meld je aan!

ECOLOGISCHE MOESTUIN OP  
HET AZC ZOEKT VRIJWILLIGERS 

VRUCHTBAAR SAMEN WERKEN



MOESTUINIEREN 

op asielzoekerscentra

 KUN JIJ JE VINDEN IN DEZE OMSCHRIJVING?

 JIJ:
    Bent geïnteresseerd in ecologisch moestuinieren (kennis hierover is een pre,
 maar niet noodzakelijk, je ontvangt van ons training en begeleiding)
  Vind het leuk om gastvrij samen te werken met mensen van diverse culturen
 en leeftijden
  Bent graag buiten bezig
  Toont initiatief en kunt zelfstandig en in teamverband werken
 Hebt een open mind, geduld en doorzettingsvermogen
  Hebt een flexibele instelling
  Bent 1-3 dagen per week beschikbaar (dagen en tijden mogelijk in overleg)
 en je wilt je voor minimaal 3 maanden aan het project verbinden
  Kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen
  Bent 18 jaar of ouder
 Kunt afstand bewaren tot de asielzoeker (je bent geen belangenbehartiger)!

 WIJ BIEDEN:
  uitdagend en inspirerend vrijwilligerswerk
  professionele training en begeleiding op het gebied van ecologisch
 moestuinieren
  omgang met mensen uit verschillende culturen en achtergronden!

 BEN JE NIEUWSGIERIG GEWORDEN, WIL JE MEER WETEN  
 OF JE AANMELDEN?
 Neem contact op met Stichting FoodHorizon en meld je aan!
 info@foodhorizon.nl
 033 - 2271422
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