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Rimkje Taylor (22) werkte met kinderen in Midden-Amerika voor
ze anderharf jaar gereden neerstreek ars educatief medewerker bij
Griftsteede. Daar voert ze zich op haar prek. Rimkje: ,,rk kies voor
werk dat arrround is, divers en waaruit betrokkenheid spreekt
met de wereld om mij heen. De Stadsboerderij biedt dat.,,
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5chaal

4 Dierverzorger
6 Medewerker onderzoek
6 HRM ondersteuner

6 Secretaresse
Z Managementassistent/projectmedewerker

9 Medewerkerontwikkeling
I 0 Juridisch advtseur
10 Ontwikkelaar(applicatiebeheerder)

10A Projectleider/adviseur
I 0A Senior ontwikkelaar'll 
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1lA Senior projecleider
'l 

I A Senior financieel specialist
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Rimkje
Taylor

Door Frank Flippo

De zon schijnt uitbundig op deze oktober.
ochtend. lk kwam voor het oogstfeest,
maar bleek een week te vroeg. Ceen
probleem, zegt Rimkje. Met koffie nemen
we plaats op de loungebank achter het
Criftsteede-gebouw met uitzicht op
de kruidentuin. Rimkje: ,,lk studeerde
cultureel maatschappelijke vorm ing.
Na mijn afsruderen werkre ik een jáar
in Amsterdam als kinderwerker, daarna
acht maanden Guatemala en negen
maanden Honduras. Nu, met deze
vaste baan, krr.lg ik wel het gevoel
dat mijn leven zich wat meer settelt.,,

Wat deed je in Midden"Amenka?
"MÍjn werk in Cuatemala was een stage bij
een lokale organisatie. Kinderen lereÀ er. 

"

houtbewerken, naaien, maar ook lezen en
rekenen. ln 2008 werkte ik negen maan_
den in Honduras, bU Arte Acción, dat
creatieve workshops organiseert voor
Hondurese kinderen. Die leren daar ook
over hun rechten en hun mogelijkheden
tot zelfontwÍkkeling in de breedste zin van
het woord. Honduras kent veel problemen,
maar is een prachtig land. lk ben iemand
die gaat voor de pareÍtjesl We deden veel
aan theater, tekenen en fotografie. En elke
week begeleidde ik zestig kinderen.,,

Co lofo n

"Na afloop, februari 2009, keerde ik Een groepje schilt de aardappels, eenterug in Nederland. Het was winter en ander schrapt wortels, een derde dektijskoud' rk kocht gerÍjk schaatsen om mij J" tur"r, een vierde praarsr kommen enmet die kou te vereenzelvigen en ging 
- 

Àur,.f.. Samen groent"r,urppo,.a.n,meteen solliciteren. Binnen ander_halve daarna ook samen schoonmaken. Kinderenmaand had ik deze baan' zal.igl Redelijk ó.o,l.n op een ,,rr.ir* o'i. ruimte biedtzelfsrandig werk omdar er één educatLf Joo, ,utr ontdekken. Bijvoorbeerd ontdek-

ffix.,-,'"ï;:i'u:ïÏ'is' 
Het is ove- ken dat je uu,.r.r,irr.nJ fJÀedschap kunt

mer de coresa,s n,., "ïïï::i:'j" :;::ï:;lJï:$ï:::ïk$;:i":*.
met de andere educatief medewerkers b.*urkt, de verbindÍng en het ervarenen consulenten van NMC.', van de natuur het grootst is...,,

Hoe ziet je tegenwoorclige werk eruit? En na het oogstfeest?"Het bestaat uit verschillende onder_ "oun guun we de tuin winterklaar maken.delen, van lesgeven aan schoolklassen godemOedekkers aanbrengen om detot de bordjes maken die hier op de uouaingrrtoffen in de grond te houden.Griftsteede hangen. lk verzorg op Kerst staat dan al snel voor de deur.Griftsteede diverse lessen. Bijvoorbeeld De Levende kerststal die we inrichten,het Vriegend Vork, waarin we het bijenre 
" "r,ua 

een groot succes. rn de winterven helemaal uitpluizen. Of de Donier. Oeriuf fen we ook zaden. Tegen maartcangen, waar we op zoek gaan naar ;;;;"" we de tuin weer in en debodemdiertjes en de kringloop van de ;;;;natuur aan bod komt. En dan is er 
rlgen opnieuw lucht geven."

natuurrUk het tuinieren in de schoortuin. wat is het berangrr.lkste in je werk?Daarin gaan de kÍnderen van tijd tot tUd "Betrokkenheid. overbrengen dat wortelslekker aan de slag. Bi.l alle pra[tische n,.i'r,, een potje komen. 
-n"rp.., 

kweken,dingen hoort een'waarom'kant die ik *.àiAUrrgurs kweken. overbrengen dat ingraag uitleg. Bij een oogstfeest buvoor_ a* ,,ua meer wezens wonen dan mensenbeeld vertel ik van oude landbouw_ ;ll;.;, orn vrienden mee te worden.tradities die vere eeuwen rang gehoude" i"".tr'n. kinderen aaien hier voor hetwerden ter afsluiring van de zomer. ;;;;; een koet,,
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