PERSBERICHT

Vrij voor publicatie

Lelystad, 06-03-2018

Vrijwilligers zijn onmisbaar in Batavialand!
In Batavialand zijn op dit moment bijna 300 vrijwilligers actief om bezoekers een leuke,
leerzame en vooral interactieve dag te bezorgen. Mede door de ontwikkeling en groei van
Batavialand is het erfgoedpark hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor verschillende
functies. Op donderdag 22 maart 2018 wordt er in dit kader een vrijwilligers
informatieochtend georganiseerd.
Batavialand is een stichting en voor een belangrijk deel aangewezen op de inzet en bijdrage van
haar enthousiaste vrijwilligers. Op dit moment is er behoefte aan gidsen die bezoekers op een
enthousiaste manier vertellen over de verschillende verhaallijnen van Batavialand. Ook
kassamedewerkers, die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben, zijn zeer welkom.
Voor creatievelingen zijn er tevens volop mogelijkheden. Zo zoekt Batavialand nog knopers voor
in het knoopteam en smeden die met publiek iets moois willen creëren met ijzer en vuur.
Vrijwilligers bouwen mee aan de toekomst van Batavialand en krijgen een opleiding in de
desbetreffende functie. Ze komen in een gezellig team van collega-vrijwilligers, mogen
deelnemen aan lezingen en excursies, hebben gratis toegang tot Batavialand en ontvangen een
gratis lunch tijdens de werkdag.
Vrijwilligers informatieochtend
Op donderdag 22 maart 2018 van 10.00 tot 13.00 uur organiseert Batavialand een vrijblijvende
informatieochtend voor geïnteresseerde nieuwe vrijwilligers. Op www.batavialand.nl staat meer
informatie over de openstaande vacatures en over de informatieochtend op 22 maart 2018.
Batavialand vertelt het verhaal over de Nederlanders; in hun strijd tegen water, met hun verre
reizen en ontdekkingen, de inpolderingen en dijken, hun handelsgeest en technisch vernuft.
Batavialand bestaat uit een buiten locatie; de werf met aan de steiger de reconstructie van VOCschip de Batavia. En een binnen locatie; het museum met haar tentoonstellingen en presentaties.
Batavialand biedt een leuke, leerzame en vooral interactieve dag uit voor het hele gezin!
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