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Informatie voor Vrijwilligers.

Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk een Huttenbouw
te organiseren. Hartelijk dank namens alle kinderen!
Natuurlijk willen jullie graag weten wat er moet gebeuren en wat de spelregels zijn, daarom
hebben wij alles even op een rijtje gezet.
•
Aanvangs-eindtijden.
Op de bouwdagen verwachten wij jullie op woensdag om 9.30 uur en donderdag en vrijdag om
9.40 uur, desgewenst kan dan de benodigde uitleg worden gegeven en er kan even worden
bijgepraat onder het genot van een kopje koffie of thee.
Op de eerste dag dat je als vrijwilliger start ontvangen jullie van ons een naamsticker. Plakt de
sticker niet meer? Kom dan gewoon een nieuwe halen, zorg dat je herkenbaar bent.
Het bouwen door de kinderen begint elke dag om 10.00 uur en de eindtijd is 15.00 uur.
•
Taak.
Wij kunnen niet garanderen dat je in het groepje van je eigen kind(eren) geplaatst bent. Indien er
bij een aangrenzende hut tijdelijk geen vrijwilliger aanwezig is verwachten wij dat je daar ook
toezicht op houdt. Het is een activiteit voor kinderen, deze moeten dus zoveel mogelijk zelf
bedenken wat ze gaan bouwen en ook zelf timmeren. Jullie taak is het begeleiden en helpen.
•
Kinderen.
Controleer elke dag de lijst met namen. Deze zit bij aanvang Huttenbouw in het spijkeremmertje
en dient aan de buitenkant van de hut vastgetimmerd te worden. Meldt het aan ons als er
iemand ontbreekt.
Wees alert op eventuele allergieën.
Kinderen die geen kaart hebben mogen niet bouwen, illegale bouwers melden bij Meine of
Corrie. Zorg ervoor dat er niet teveel kinderen tegelijk bij de zagerij zijn en wissel de kinderen bij
een bezoek hierbij af, zodat niet iedere keer dezelfde kinderen bij de zagerij staan.
•
Bouwregels.
Elke groep krijgt een vak toegewezen waar de hut gebouwd kan worden en waar ook de
materialen opgeslagen moeten worden.
Begin in het midden van het vak met bouwen en zorg dat er om de hut heen gelopen kan
worden. Een hut mag 1 verdieping hebben met daarop een dak (zolder). Torens en hoge
constructies zijn niet toegestaan. Let vooral op uitstekende spijkers en stukken hout.
Tijdens en na afloop van iedere bouwdag zullen de hutten ook door medewerkers van Stichting
NU op veiligheid worden gecontroleerd.
Zagen op de bouwplaats is verboden, ook voor de vrijwilligers.

•
Catering.
De gehele dag wordt er regelmatig gezorgd voor koffie, thee, water en frisdrank.
Ook voor de kinderen hebben wij elke dag wat te drinken en krijgen ze tweemaal een snoepje.
Het eten gebeurt op de bouwplaats, de tijd mogen jullie zelf bepalen, ergens tussen 12.00 en
13.00 uur, wel is de zagerij van 12.00 tot 13.00 uur gesloten. Wil je extra drinken dan kan dit bij
de kraam voor de sporthal gekocht worden. Je dient zelf voor een lunchpakket te zorgen als je
heel de dag blijft helpen.
•
Toiletten.
De toiletten voor de kinderen bevinden zich in de sporthal. Als vrijwilliger kun je gebruik maken
van de toiletten in lokaal 8.
Vraag je buurman, buurvrouw even op je groep te letten als je deze alleen laat.
•
Contacten.
Corrie Zwartbol (06-28325338) en Meine van der Graaf (06-47767867) zijn de vaste
contactpersonen tijdens de bouwdagen.
Is er iets aan de hand, meldt dit dan bij hen of bij één van onze vaste vrijwilligers in een rood
NU! shirt.
•
Aanwijzingen en mededelingen.
Let op wat er wordt omgeroepen en vraag het als je iets niet goed gehoord of begrepen hebt aan
een medevrijwilliger.
Volg adviezen op en voer instructies uit.
•
EHBO.
Voor kleine verwondingen kunnen de kinderen rechtstreeks naar de EHBO-stand. De EHBOstand is herkenbaar aan de EHBO-vlag aan de keet. Acht je het noodzakelijk om zelf 112 te
bellen? Doe dit dan direct! en laat dit ook doorgeven aan de EHBO-stand.
•
Calamiteiten.
Is er een calamiteit, zoals slecht weer, volg dan onze instructies op. Als aangegeven wordt dat je
met je groep naar de sporthal moet gaan, doe dit dan rustig en ga met je groep op de grond
zitten. Wacht rustig verdere instructies af. Kinderen die bijvoorbeeld nog bij de zagerij staan
zullen door onze medewerkers bij de sporthal worden gebracht.
Controleer of alle groepsleden aanwezig zijn en geef het aan ons door als je iemand mist.
•
Roken.
Op het bouwterrein is roken verboden, wil je toch even roken doe dit dan buiten de hekken en
meld je afwezigheid even aan je medevrijwilliger bij een naastgelegen hut.
Hieronder een paar tips om een goede houtverbinding te maken

informatie
Heb je nu nog vragen over de Huttenbouw? Bel dan:
Meine van der Graaf 06-47767867 of Corrie Zwartbol 06-28325338.
Wijzigingen of aanvullingen worden gepost op onze site www.stichtingnu.nl en op onze
facebookpagina Stichting NU.
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