
5 KUUB TUINAFVAL

Vrijwilligers liepen af en aan met kruiwagen en kliko's
vol takken, bladeren en wortels. De hovenier van
Parteon, de Enk Groen & Golf voerde het af, maar liefst
twee aanhangwagens vol. Ook werd er 25 m2 tegels
vervangen door houtsnippers en planten.

WERD ER AFGEVOERD

3 KUUB TUINAARDE EN 163 PLANTEN

Woningstichting Parteon zorgde voor de aarde. Ranzijn Tuin &
Dier, Stichting Present en een crowdfunding-actie leverde vier
grote winkelkarren vol met planten en struiken op. Die vonden

allemaal een plekje in de tuinen of aan de balkons van de
bewoners.  

KWAMEN IN DE TUINEN EN BLOEMBAKKEN 

19 VRIJWILLIGERS EN 6 BEWONERS

Vrijwilligers van Present Zaanstreek, Zaankanters voor Elkaar, 
New-bees en Werkom werkten zij aan zij met de bewoners om
de tuintjes op te knappen. Natuurlijk met inachtneming van
de coronaregels. Er raakten alleen mensen besmet met het
Sociaal Tuinieren-virus. 

VERZETTEN SAMEN BERGEN WERK

12 TUINTJES 

Er werd onkruid verwijderd, geschoffeld en gesnoeid. Met
man en macht werd er zelfs een woekerende braamstruik

weggesnoeid en werden taaie wortels uit de grond
verwijderd.

BIJ 8 WONINGEN WERDEN AANGEPAKT

INITIATIEFNEMER PRESENT ZAANSTREEK  

zijn de drijvende krachten achter het succes van Sociaal Tuinieren!.
Present coördineerde het hele project en zorgde voor vele vrijwilligers.
Parteon zorgde voor de locatie, lunch, een mooi filmpje en foto's. Ook

Zaankanters voor Elkaar, De Enk Groen & Golf, Ranzijn Tuin & Dier, New-
bees en Werkom droegen hun steentje bij.  

EN WONINGSTICHTING PARTEON 
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HET VERVOLG 

De bewoners hebben afgesproken om elkaar te helpen met het verder
onderhouden van de tuinen. Een van de new-bees wil ook helpen. Als
het nodig is komt er weer een Sociaal Tuinierendag in september.
Ondertussen is een volgende projectdag in voorbereiding. Twee
bewoners, de vier new-bees en vele vrijwilligers willen weer meedoen. 

SAMEN BEHEREN EN NIEUWE PROJECTDAGEN 
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