
Vrijwilliger tuin en dier 

Draait u uw hand niet om voor wat klein tuin onderhoud? Of het verzorgen van onze 

boerderijdieren? Bent u graag buiten aan het werk, het liefst op een knusse boerderij? Dan zijn wij 

naar u opzoek. 

  

Hoeve Ravenstein 

Een boerderijwinkel gelegen in het groen, omarmd door eeuwenoude bossen en weilanden.  Het 

ruikt hier naar pas gemaaid gras, vochtig mos, fluitenkruid en bosviooltjes. Familie Tupker 

onderhoudt een prachtige winkel met duurzame-, streekgebonden- en glutenvrije producten. 

Klanten kunnen bij Hoeve Ravenstein terecht voor al hun dagelijkse boodschappen. Ook ons 

rundvlees van eigen koeien, die een goed leven hebben gehad, is hier verkrijgbaar. Alle producten 

zijn met zorg en aandacht geteeld en worden geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu. 

Daarnaast vind je op ons levendige boerenerf een Boerderijcafé, een moes- en pluktuin, een 

koeienstal en verschillende andere dieren. 

  

Wat gaat u doen? 

• Klein tuinonderhoud zoals onkruid wieden, schoffelen, planten verzorgen en onderhouden, 

eventueel oogsten groenten en bloem boekette, bladeren vegen en snoeiwerk. 

• Meehelpen met de verzorging van onze boerderijdieren, waaronder: koeien, geiten, een ezel, 

konijnen en verschillende vogels. 

  

Persoonlijke kwaliteiten en functie eisen 

• U heeft groene vingers en bent graag buiten. 

• U bent opzoek naar vrijwilligerswerk in de buitenlucht. Uren in overleg. 

• Liefhebber van dier/ natuur en duurzaamheid. 

• Beschikbaar in overleg van dinsdag t/m zaterdag, binnen onze openingstijden (8.00 en 

17.00). 

• Flexibel in verband met buitenwerk en weersomstandigheden. 

• Het liefst woonachtig in Baarn of omgeving. 

  

U ontvangt 

• Een super mooie, groene werkplek waar u onderdeel wordt van een hecht team. 

• Een open bedrijf met tweemaal per jaar een gezellig teamuitje. 

• Korting in de boerderijwinkel en het boerderijcafé van maar liefst 10% 

 

Sollicitatieprocedure 

Enthousiast geworden voor deze nieuwe uitdaging? Solliciteer direct. 

  



Solliciteer direct!  

U kunt ook direct contact opnemen met boerin Saskia. Zij is telefonisch bereikbaar op het nummer 

035 6668384 of per mail: saskia@hoeveravenstein.nl, tussen 08.00 – 17.00 uur van dinsdag t/m 

zaterdag. 

 

 


