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FAQ Bouwdorp 

Vrijwilligers 

Ik kan niet helpen als vrijwilliger tijdens Bouwdorp, wat kan ik doen? 
Bouwdorp kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Voor ieder deelnemend kind moet er daarom een vrijwilliger 
één dag meedraaien – meer dagen mag natuurlijk ook. Als het jou zelf niet lukt met je kind mee te gaan, mag 
het iemand uit je netwerk zijn, denk  aan opa’s, een oom, tante, buurman, oppas, grote neef…wij vinden het 
allemaal goed. Een andere ouder – die ook eigen kinderen heeft opgegeven –  in jouw plaats laten komen, 
vinden we minder handig, omdat we dan onder aan de streep vrijwilligers tekort komen, tenzij hij/zij een 
dagje extra komt. Voorwaarden voor de vrijwilliger die we hebben: hij/zij moet 18 jaar of ouder zijn en wel 
enige affiniteit met kinderen hebben. 
  
Mag er iemand anders dan de ouder/verzorger meehelpen als vrijwilliger? 
Ja, dit mag. Mocht je zelf niet kunnen, mag je iemand uit je netwerk als vrijwilliger opgeven, lees hierboven de 
voorwaarden daarvan. Vuistregel blijft: ieder deelnemend kind neemt 1 deelnemende vrijwilliger mee, die één 
dag komt helpen.  
 
Hoe geef ik door welke vrijwilliger er komt? 
Op het online inschrijfformulier kun je aangeven welke vrijwilliger je kind meeneemt. Je kunt een dag 
doorgeven dat de vrijwilliger beschikbaar is en op welk e-mailadres en 06-nummer hij/zij bereikbaar is. Op die 
manier kunnen we van tevoren laten weten wanneer de vrijwilliger verwacht wordt en hem/haar op de 
hoogte brengen van Bzzzonderheden. 
 
Ik kan niet de hele dag helpen, mag ik ook een halve dag komen? 
Ja dit kan, Indien je iemand anders regelt die de andere helft van de dag komt helpen. 
 
Ik ben zelf niet zo handig, zijn er ook andere taken die ik op me kan nemen? 
Jazeker! Bouwdorp is groot en met hard werkende kinderen is er genoeg te doen. Denk aan de bouwers 
voorzien van genoeg water en tussendoortjes, wc’s schoonmaken, opruimen, dingen klaarzetten en ga zo nog 
maar even door.  
 

Kinderen 

Wanneer worden de groepjes gemaakt? 
Op het aanmeldingsformulier kan worden aangegeven bij wie je kind graag in het groepje wil. Hier houden wij 
rekening mee tijdens de groepsverdeling. De verdeling kan pas helemaal afgemaakt worden als alle 
aanmeldingen binnen zijn. Daarnaast zijn er ook kinderen die geen voorkeur opgeven. Deze kinderen mogen 
op de startdag van Bouwdorp kijken of ze nog kunnen aanhaken bij een groepje waar bekende kindjes 
inzitten. De definitieve groepjes zijn dus pas klaar op de eerste Bouwdorpdag.  
   
Mijn kind wil graag met zijn vriendjes in de groep, wordt daar rekening mee gehouden? 
Jazeker! Het is juist leuk, gezellig en motiverend als je bij vriendjes en vriendinnetjes in een groepje komt. 
Deze voorkeur kan je bij de aanmelding doorgeven. Wij houden zoveel mogelijk rekening met kinderen die bij 
elkaar in de groep willen.   
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Wat moet mijn kind meenemen naar Bouwdorp? 
Naast een zonnig humeur is het heel belangrijk dat  je kind goede schoenen aantrekt. Schoenen die tegen een 
stootje kunnen en vies mogen worden. Te dunne zolen vinden we niet veilig, er liggen nog wel eens spijkers op 
de grond tijdens het bouwproces en het zou vervelend zijn als deze door de sneaker heen prikt. Let er dus op 
dat vooral de zool stevig is. Oh, en het is fijn als je kind kleding aan heeft die vies mag worden. 
Daarnaast moet er voor iedere dag zelf een lunch meegenomen worden. Een eigen flesje voor drinken – met 
naam erop – is ook handig en hygiënisch. Verder zorgen wij voor bouwmaterialen, gereedschap, drinken en 
tussendoortjes. 
 
Mijn kind heeft een voedselallergie, houden jullie daar rekening mee? 
De lunch wordt door ouders/verzorgers zelf verzorgt en meegegeven. Je kunt dus zelf rekening houden met de 
allergie van je kind. Als tussendoortjes hebben we voor de ochtenden fruit. Als je het prettiger vindt om zelf 
ook voor een tussendoortje te zorgen is dit natuurlijk geen probleem. Als er wel tussendoortjes zijn die hij/zij 
mag eten kan hier gebruik van worden gemaakt.  
 
Mijn kind gaat naar de bso van Bzzzonder, kunnen de bso-medewerkers mijn kind brengen naar en ophalen 
van Bouwdorp?  
Vathorst: 
Het Bouwdorpterrein bevindt zich naast het Kinderbelevingscentrum, waar BSO de Vathorst van Bzzzonder is 
gevestigd. Wanneer er kinderen op bso-dagen aan Bouwdorp deelnemen, kan de pedagogisch medewerker 
het kind naar Bouwdorp brengen voordat het begint en ophalen na afloop. Stem dit van tevoren goed af met 
de desbetreffende bso-groep. 
 Nieuwland: 
Het Bouwdorpterrein bevindt zich tussen Wijkboerderij Nieuwland en Basisschool De Wonderboom. Parkeren 
kan op het parkeerterrein naast kerk en de sporthal.  
Mijn kind wordt door iemand anders opgehaald of mag zelfstandig naar huis, waar moet ik dat doorgeven? 
Wanneer je kind door iemand anders dan de ouder wordt opgehaald of zelfstandig naar huis kan, noteren we 
dit op de namenlijst. Geef dit bij het brengen van je kind door aan de Bouwdorpleider, zodat het genoteerd 
kan worden.  
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