Vacature vrijwilliger bouwwerkzaamheden project W.U.R.M.
Heb jij altijd al duurzaam willen leren bouwen of vind je het leuk om met een diverse groep mensen een
project samen uit de grond te stampen? Dan is dit je kans! Wij zijn namelijk opzoek naar vrijwilligers
die ons team kunnen versterken voor project W.U.R.M..
W.U.R.M. staat voor We Use Recycled Materials. Dit is een project van buurtbewoners van Amsterdam
West die op duurzame en natuurvriendelijke wijze een vervallen gebouwtje gaan renoveren op het
terrein van Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer. Uiteindelijk komt er een prachtig bouwwerk dat voor
allerlei doeleinden door buurtbewoners gebruikt kan worden, waar omwonenden elkaar kunnen
ontmoeten, samen kunnen tuinieren en van elkaar kunnen leren. De bouw wordt deels gerealiseerd
door Peter Plank, die workshops geeft in ‘Bouwen met afval’ en ‘Levend bouwen’.
Om de renovatie zo goed mogelijk te laten verlopen zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die
niet bang zijn de handen uit de mouwen te steken. Tijdens de renovatie leer je verschillende
technieken om duurzaam te bouwen en deze ook direct toepassen.

Wat verwachten we van jou?
-

Enthousiasme, betrokkenheid en/of gezelligheid
Fijne samenwerking met andere vrijwilligers en betrokkenen
Betrouwbaar in gemaakte afspraken

Wat bieden we jou?
-

Praktijkervaring met het bouwen van duurzame materialen
Samen creëren van een inspirerend gebouw in Amsterdam
Een plek om te experimenteren en te leren
In de toekomst toegang tot het gebruik van een multifunctionele ruimte met tuin

We kunnen alle handen gebruiken in de periode april t/m oktober 2022. Het liefst ben je voor een
langere periode betrokken, maar ook een middag hier en daar meehelpen, is altijd welkom. Voel je vrij
om het eens te proberen. Alles is bespreekbaar.
Lijkt dit je wat? Stuur een email naar info@wurmwurm.nl
Ook als je nog twijfelt of nieuwsgierig bent, altijd welkom om contact op te nemen!

Voor meer info over project W.U.R.M. zie ook www.wurmwurm.nl of
https://www.facebook.com/wurm.wurm.338 of stuur een mailtje naar bovenstaand adres.

