
Bij De Boswerf krijg ik weer een kans  

 
Of ik de locatie mag zien waar de kinderfeestje gehouden 
worden? Wat twijfelend gaat Pepijn me voor naar de 
Groene Schuur op De Boswerf. Een ontzettend mooie plek 
midden in het bos waar kinderen kennis maken met de 
natuur. ‘In deze schuur geven we twee keer per week  
kinderfeestjes’, vertelt Pepijn trots. ‘En het loopt erg goed, 
elke week verzorgen we 3 of 4 kinderfeestjes! Erg leuk. De 
kinderen kunnen bij ons kiezen tussen drie verschillende 
thema`s in de leeftijd tussen 4 en 9 jaar.’  
 
 

Verkleden als een heks 
Samen met zijn collega Bas haalt Pepijn spontaan alle 
spullen van het kinderfeestje de Magische Toverdrank 
tevoorschijn. Heksenmutsen, toverstafjes, zelfs het 
tafelkleed gaat over de tafel. ‘Zo ziet het er dan een beetje 
uit, de kinderen vinden het heerlijk om hier verkleed rond 
te lopen’, zegt Pepijn die dit nu bijna een jaar doet. 
‘Momenteel ben ik bezig met een nieuw thema. Ik ben erg 
blij dat ik de vrijheid krijg om ook mijn creativiteit kwijt te 
kunnen.’  
 

Vrijwilligersmarkt 
Hoe ben je bij De Boswerf terecht gekomen? ‘Ik was al een tijdje werkloos en heb toen een  
sollicitatietraining bij de Vrijwilligerscentrale van MeanderOmnium gedaan. Daar kwam ik in contact 
met de vacaturebank. Toen ik in de klappers die zij hebben geen passende vacature vond, werd ik 
geattendeerd op de Vrijwilligersmarkt.  Het voordeel van de Vrijwilligersmarkt, gaat Pepijn verder, 
vind ik persoonlijk dat het heel laagdrempelig is. Je loopt makkelijk binnen, kan meteen al je vragen 
stellen en je hebt een gesprek met iemand van een organisatie.  Op die manier weet je meteen of er 
een klik is.’  
 
‘Wat ik krijg van het doen van vrijwilligerswerk? Dat is heel veel. Ik heb bij De Boswerf een hele 
mooie kans gekregen om iets te doen wat ik leuk vind en waar ik tot nog toe geen werk in heb 
gevonden. Ook maak ik weer onderdeel uit van een groter geheel en doe ik nieuwe contacten op. 
Kortom voorlopig zit ik hier goed op mijn plek!’  
 
Meer informatie #datkrijgjeervan  
 Ook interesse in vrijwilligerswerk? Kom 
naar de Vrijwilligersmarkt! Je kunt er 
kennismaken met ruim veertig 
organisaties. Het is op zaterdag 30 
september in het gemeentehuis Zeist. 
Open van 12.00 tot 15.30 uur. De 
toegang is gratis en de koffie/thee en 
iets lekkers staan klaar. Meer 
informatie: 
www.vrijwilligerscentralezeist.nl  
 


