Natuur, avontuur en jeugdgroepen:
een mix die onze vrijwilligers op het lijf geschreven is.
Word jij één van hen?

De Hoge Rielen is een domein voor jeugdgroepen: 230ha (!) bomvol mogelijkheden:
natuur, paviljoenen, kampeerfaciliteiten, een theater, vergaderzalen, restaurant, café,
sporthal, sportvelden, zwemvijver, … . Ontelbare mensen waren hier al eens te gast tijdens
een meerdaagse groepsactiviteit, jeugdkamp of weekendje weg. En altijd laat het domein
een geweldige indruk na.
Als aanvulling op hun eigen programma maken scholen en andere jeugdgroepen tijdens
hun verblijf graag gebruik van het workshopaanbod van natuur & avontuur, de educatieve
dienst van de Hoge Rielen.
Samen met een gids of begeleider ontdekken ze de natuur op de Hoge Rielen op een
educatieve, creatieve, speelse of avontuurlijke manier.
Workshops als survival, sjorren, touwenparcours of zelfs een schattenjacht zijn doorspekt
van avontuur en kansen om te leren samenwerken. In een creatief atelier gaan we vanaf
dit jaar aan de slag met nieuwe media in de natuur. De natuur leren kennen kan niet alleen
met een biotoopstudies van bos, heide of water maar ook in een speelsere workshop
dierenmanieren of een culinaire workshop waarin we kruiden uit de natuur gebruiken om
lekkere gerechtjes te maken.

Om deze activiteiten te begeleiden zijn we steeds op zoek naar gedreven vrijwilligers.
Iets voor jou? We verwachten dat je:
 Ervaring hebt met het begeleiden van groepen van kinderen of jongeren
 een groot hart hebt voor de natuur en een gezonde dosis zin voor avontuur
 Bereid bent om je in te werken in de workshop(s) van jouw keuze
We garanderen je:
 een zinvolle en nuttige tijdsbesteding met vrijwilligersvergoeding
 de mogelijkheid om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen in een enthousiast
team van medewerkers en vrijwilligers
 dat je mee kan genieten van het plezier dat kinderen en jongeren beleven op de
Hoge Rielen
Interesse of graag meer informatie? Neem dan contact op met:
Stefaan Meeussen, stefaan.meeussen@dehogerielen.be - 014 55 84 22

