Promotie van onze hobby op Tuinidee februari 2016

Doe je mee in het Natuurlijk Tuinieren Paviljoen?
Dit voorjaar namen wij deel aan Tuinidee – de grootste tuinbeurs van Nederland in de
Brabanthallen in Den Bosch. We deden mee als landelijke organisatie voor volkstuinders
met als thema “natuurlijk tuinieren”. Het was een weergaloos succes. In de grote, door
Tuinidee aangelegde Natuurlijke Tuiniertuin ontvingen we duizenden bezoekers. Dat
deden we samen met vrijwilligers van Keurmerkvereniging Eigen Arbeid uit Den Haag.
Het concept van een voorbeeldtuin, met planten, elementen en voorzieningen op het
gebied van natuurlijk tuinieren, sprak het publiek enorm aan. Het bleek ideaal om
belangstellenden voor te lichten en te inspireren om ook in hun eigen tuin op een
natuurlijke manier aan de slag te gaan. We hebben een mooi visitekaartje van onze
hobby afgeleverd.
We zijn er zo enthousiast over dat we volgend jaar op Tuinidee weer het natuurlijk
tuinieren gaan promoten. Dat doen we in het nieuwe Natuurlijk Tuinieren Paviljoen met
een centrale tuin en daaromheen stands van organisaties en leveranciers die het
natuurlijk tuinieren een warm hart toedragen. We kiezen voor een opzet die instaat voor
veel persoonlijk contact met de bezoekers: hosts in de tuin en tuincoaches in de
publieksruimte. Een op een voorlichting en informatie-uitwisseling draagt de boodschap
van het natuurlijk tuinieren het beste uit.
Wij zijn op zoek naar volkstuinders die met hart en ziel het natuurlijk tuinieren beoefenen
en die het leuk, leerzaam en boeiend vinden om als host of als tuincoach in het
Natuurlijke Tuinieren Paviljoen hun passie te delen met de bezoekers. En waar kunnen
we deze volkstuinders beter benaderen dan bij Keurmerkverenigingen?
Daarom deze oproep aan jullie:
Wie wil volgend jaar in het Natuurlijk Tuinieren Paviljoen meehelpen aan het goede doel,
als host of als tuincoach? Zowel host als tuincoach is promotor van het natuurlijk
tuinieren en vindt het leuk om met mensen om te gaan.
Standplaats van de host is de tuin zelf. Je bent daar aanspreekpunt en werkt in
teamverband, dus je kunt je hiervoor ook samen met een clubje van je eigen
tuinpark opgeven.
De tuincoach is meer de vliegende keep en beweegt zich vrij door het Paviljoen. Je
bent als tuincoach herkenbaar zodat het publiek zich tot je kan wenden om meer
informatie en je neemt ook zelf initiatief door bezoekers aan te spreken.
Tuinidee 2016 loopt van donderdag 25 tot en met zondag 28 februari. De openingstijden
zijn van 10.00 tot 18.00 uur, op vrijdag 26 februari tot 21.00 uur. Je kunt meedoen voor
een dag of zelfs meerdere dagen. In dat laatste geval kunnen we voor een clubje van
hetzelfde tuinpark desgewenst voor een overnachtingsgelegenheid in de buurt zorgen.
Het is vrijwilligerswerk, maar het hoeft je vanzelfsprekend niets te kosten. We werken
met vrijwilligerscontracten waarin onkosten, vergoedingen en verzekeringen geregeld
zijn.
Heb je belangstelling? Vraag dan het opgaveformulier aan op info@avvn.nl of 0306701331. Dat hebben we graag snel retour en uiterlijk voor 15 oktober. Ook als je meer
informatie wilt, horen we graag van je.
Bedankt alvast en vriendelijke groet,
Herman Vroklage - AVVN

