
FETURA-groen
Locatie: Geestmerambacht, Noord-Scharwoude

Wat kun je verwachten bij 

FETURA-groen?

• Een meer, een bos, een park
• Recreatieschap Geestmerambacht als werkplek
• Je doet stoer werk
• Je haalt certificaten om met apparaten te werken
• Je werkt lekker buiten
• Je zorgt voor de natuur
• Koffie, lunchen en schuilen in de keet
• Je maakt bezoekers blij 
• Je krijgt complimenten van bezoekers
• Een werkplek met een leuke sfeer;

• Werkbegeleiders die altijd meewerken                                       
en jou snappen;

• Het gaat bij Fetura niet om regels,                                
maar om jou;



Voor wie is Fetura? 
 
Ben jij 18 jaar of ouder? Is leren niet echt je ding? 
Weet je van jezelf dat je echt wel wat kunt? Heb je 
vooral de pech dat anderen dat niet zien? Of lukt het 
allemaal net niet? Grote kans dat je dan nu goud 
in handen hebt. Met een kans om bij Fetura aan de 
slag te gaan. 

Wat maakt Fetura anders?

Bij Fetura snappen we jou. We beginnen niet met    
eisen stellen. (Zo laat aanwezig zijn, pet af, aankijken, 
enzovoort.) Bij Fetura draait het niet om de regels 
van de begeleiding, maar om jou: wie ben jij, wat wil 
je, wat heb je van ons nodig? Bij Fetura zijn we wel 
wat gewend. We kijken nergens raar van op. Je zult 
al snel zien:  bij Fetura is het gewoon okay. Gaat het 

een keer niet? Bij Fetura krijg je gewoon weer een 
nieuwe kans. Altijd.  Bij Fetura zijn begeleiders ook 
niet de stuurlui aan de wal, ze werken mee. Samen 
werken aan een klus en dan horen hoe blij de klan-
ten zijn. Dat geeft een goed gevoel. Net als de gezel-
lige sfeer. Lol en gezelligheid horen ook bij Fetura.

Na Fetura? 
 
Bij Fetura leer je weer in jezelf geloven. Leren an-
deren weer in jou geloven. Je leert hoe het is om je 
beste kant te laten zien. Je leert hoe leuk dat is, hoe 
dat gewaardeerd wordt, wat dat oplevert. De skills 
die je Bij Fetura leert, helpen je later om ander (vrij-
willigers)werk of een leuke activiteit te vinden. Bij 
Fetura krijg je een nieuwe basis.  
Eigenlijk voor de rest van je leven. Je kunt er zelf op 
doorbouwen. 

Meer info of aanmelden bij: fetura@esdege-reigersdaal.nl of: 06-51659188

“Met deze begeleiders is geen ru zie  te krijgen, ze zijn rustig. Ze zeggen ook  
nooit: ‘Dat doe je verkeerd.’  Ze zeggen  

eerder: ‘Wat is er aan de hand?’ Ze nemen  
de tijd voor je. Je voelt: het draait om het  

werk, maar ook om hoe je aandacht hebt  voor elkaar.” 
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“Weet je: Ik ben meer van het 

doen. Ik vind het hier geweldig, 

ben lekker aan het werk. Ik wil 

graag iets nuttigs doen. De 

mensen waar we voor werken, 

zijn blij met ons. Dat zeggen      

ze vaak.“ 

Hoe is 
Fetura?

Door Fetura gaan mensen weer in je geloven, jijzelf misschien wel als eerste


