Mens en Tuin

een zorgtuin in de stad

Vrijwilligerswerk in unieke zorgtuin

Unieke zorgtuin in Den Haag
Midden in Moerwijk vind je Mens en Tuin.
Bij Stichting Mens en Tuin kunnen mensen
terecht die ondersteuning of hulp nodig
hebben. Mens en Tuin is een zorgtuin waar
sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en
zelfvertrouwen van deelnemers kunnen
groeien onder deskundige begeleiding.
Deelnemers kunnen hier in rust en met
persoonlijke aandacht werken en ook
meedoen aan kunstzinnige activiteiten.’

Tuin en kwekerij
Mens en Tuin is naast zorgtuin een
stadslandbouwbedrijf met kwekerij. De tuin
is 2000 m2 groot en biodynamisch van opzet.
Je kunt hier heerlijk rondwandelen, tuinieren
en genieten van wat er allemaal groeit en
bloeit. In onze tuinwinkel verkopen we
tuinproducten en diverse planten uit
eigen kwekerij.

Werken bij Mens en Tuin
We hechten veel waarde aan het
samenwerken, het sociale contact en de
ontwikkeling van onze deelnemers. Maar
we willen ook graag dat de deelnemers en
andere bezoekers kunnen genieten van onze
mooie, unieke tuin. Om de kwaliteit van de
tuin te realiseren zijn we afhankelijk van de
inzet van vrijwilligers.
Daarom zijn we altijd op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die zich voor
onze tuin willen inzetten. Heb je zelf geen
tuin of is je balkon te klein? Geniet je ervan
om lekker buiten samen met deelnemers
en vrijwilligers te werken? Kom dan als
vrijwilliger werken bij Mens en Tuin.

Wij bieden werk op een unieke locatie, een
mooie, rustige zorgtuin, midden in Den
Haag. Jouw inzet is onmisbaar voor de
kwaliteit van onze stadstuin!

Wat kan je zoal doen?
We hebben verschillende vrijwilligersfuncties. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemers
ondersteunen bij het uitvoeren van
hun activiteiten. Je kan meehelpen bij
tuinwerkzaamheden of onderhoud en
klusjes. Werken in de tuin kan het hele
jaar door, van zaaien en verspenen in het
voorjaar tot het sorteren van de zaden en
onderhoud in de winter.

Enthousiast?
We maken graag kennis. Kom langs (niet op woensdag),
bel of mail. Ga voor meer informatie naar onze website
mensentuin.nl. Daar kun je bijvoorbeeld ook ons
vrijwilligersbeleid vinden.
Mens en Tuin
Hillenraadweg 35
2532 AD Den Haag
Tel: 070 321 19 37
E-mail: info@mensentuin.nl
Website: mensentuin.nl
Facebook: Mens en Tuin
Openingstijden
Ma t/m vr - 11 tot 15 uur, za, zo - gesloten (woensdag
gesloten in juli, augustus en december t/m februari).

