[kom je voor ons koken?]
NATURE ZOEKT WARME KOOKOUDERS !

Situering
NATURE is een ‘kansen-organisatie’. Wat ons sinds 1996 drijft, is het scheppen van mogelijkheden voor jongeren
om hun grenzen te verkennen en te verleggen. Om doorheen ‘adventure education’ beklijvende ervaringen mee te
maken en hun blikveld te verruimen. We richten ons expliciet, maar niet exclusief, tot maatschappelijk kwetsbare
jongeren. Met onze ‘buiten-gewone’ waarderende aanpak willen we voor en met die jongeren het verschil maken.
Onze methodische expertise [ervaringsleren, groepsdynamica,…] delen we zowel in kort- als langlopende
opleidingen. Jeugd- en welzijnswerkers vinden tevens een uitgebreid technisch cursusaanbod terug.
NATURE heeft haar kantoor in Leuven [B], net buiten de stadsring. Een zestal beroepskrachten en een vijftigtal
vrijwilligers dragen de werking, die jaarlijks zo’n duizendtal jongeren bereikt, waarvan ongeveer twee derde als
maatschappelijk kwetsbaar beschouwd kan worden. Sinds 2000 is NATURE ook erkend en gefinancierd door de
Vlaamse overheid. Sinds 2008 richt NATURE het postgraduaat ‘Adventure Education’ in.
We vinden het belangrijk dat jongeren en begeleiders lekker en gezond kunnen eten tijdens onze meerdaagse
programma’s in de Ardennen. Daarom zijn we steeds op zoek naar enthousiaste en geëngageerde kookouders.

Wat doe je als kookouder bij NATURE?






Je stelt zelfstandig menu’s op, organiseert de inkopen en het bereiden van de maaltijden
Je kookt lekker en gezond, rekening houdend met medische en ethische noden [vegetariërs, allergieën,
geloofsovertuiging,…]
Je doet de inkopen op een milieu- en budgetbewust manier [niet al te veel overschotten, met
seizoensproducten,…]
Je ziet toe op de algemene orde en netheid
Je beheert de voorraad en communiceert met andere koks
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Praktisch





De meeste van onze residentiële programma’s duren 2 tot soms 8 dagen en vinden plaats in de buurt
van Couvin. Onze kampen lopen het hele jaar door. Het is natuurlijk wel drukker van maart tot en met
november.
Inslapen is uiteraard mogelijk en gewenst
We hebben zowel programma’s die in het gebouw doorgaan als tentenkampen. Ook in onze kooktent is
al het nodige kookmateriaal ter beschikking.
Je hebt een rijbewijs B en beschikt idealiter over een eigen wagen

NATURE biedt je






Een volwaardige onkostenvergoeding, een prachtige omgeving en een warm bed
De mogelijkheid om - ruim op voorhand - zelf te bepalen wanneer je kan komen koken
De kans om ervaring op te doen met verschillende doelgroepen. En te genieten van hun en onze dankbaarheid.
Een ondersteunende en ongedwongen sfeer in een toffe begeleidersploeg
Tevreden deelnemers en klanten

Goesting om in onze potten en pannen te komen roeren? Dan graag even
dit online formulier invullen!

‘Koken is net als liefde - je moet je helemaal geven, of niet.’
[Harriet van Horne]
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