VACATURE STEUNPUNT FRANKRIJK
De locatie
Het steunpunt op de Franse route is in Bertry. De teams en vrijwilligers komen hier vanaf
zondag ongeveer 05:00 tot 15:00 uur langs voor een hapje en een drankje en natuurlijk voor
de gezelligheid.
Wat ga je doen?
Zaterdagochtend vertrekt het team Steunpunt Frankrijk naar Bertry. Daar staat de tent al
voor jullie klaar en verzorgen de inrichting van het steunpunt. ’s Avonds is er een barbecue
met de lokale bevolking. Op zondagochtend heel vroeg treffen jullie de voorbereidingen voor
de ontvangst van de teams en vrijwilligers. En dan als de eerste teams in aantocht zijn, gaat
jullie steunpunt open en gaat het allemaal beginnen….. 6 kilo koffie, 40 kannen thee, liters
soep, 1200 croissants en pain au chocolat en ook nog 400 rookworsten verdelen over
broodjes. Het wordt druk, chaotisch, maar ook echt een feestje! Zodra het laatste team
voorbij is, breken jullie het steunpunt weer af en ruimen alles op. Daarna vertrekken jullie
weer richting huis en kijken jullie terug op een geweldige ervaring.
Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•

Je bent beschikbaar op zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019.
Je hebt een lach op je gezicht, zodat iedereen vriendelijk wordt ontvangen.
Je weet van aanpakken en kan/wil hard werken.
Spreek je Frans? Dat is geen must, maar wel mooi meegenomen.
Je bent een echte teamspeler.

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•

Er is een coördinator aanwezig op het steunpunt.
Er is een legertent met veldbedjes.
Vervoer wordt voor je geregeld.
Veel gezelligheid met de andere vrijwilligers van het steunpunt.

Ben je enthousiast geworden en wil jij met de Roparun 2019 dit team versterken, meld je dan
aan via de link die je op de vrijwilligerspagina op onze website vindt,
www.roparun.nl/vrijwilligers.
Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar vrijwilliger@roparun.nl.

