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30 VRIJWILLIGERS

De dag begon regenachtig maar rond 11 uur
begon de zon te schijnen voor de vele
vrijwilligers en bewoners. Samen
vertegenwoordigden ze minstens 10 culturen en
beleefden  ze een vrolijke dag. 

IN DE LEEFTIJD VAN 18 TOT 74 JAAR

RANZIJN, BUURTTUIN DE GROENE OASE
EN DE NEDERLANDSE TUINENSTICHTING

Van kleine stekjes tot forse struiken! Het was meer dan we kwijt konden
in de acht tuintjes die we aanpakten. Drie omwonenden kregen wat

planten mee om zelf hun tuin te vergroenen. En wat er toen nog over
was is in Buurttuin de Groene Oase geplant tot de volgende projectdag.  

DONEERDEN MEER DAN 250 PLANTEN 

TE VEEL LEKKERS OM OP TE ETEN

De bewoners hadden flink uitgepakt met spekkoek,
Surinaamse cake en soatosoep. In combinatie met de
uitgebreide lunch die woningstichting Parteon weer had
verzorgd was er teveel eten. Wat overbleef werd dankbaar
in ontvangst genomen door de jongeren van de
noodopvang van het Leger des Heils.

MAAR GEEN VERSPILLING

8 TUINTJES 

De 8 tuinen besloegen samen zo'n 190 m2. De
enthousiaste vrijwilligers verwijderden onkruid,

schoffelden en snoeiden dat het een lieve lust was.
Hier en daar werden er ook nog wat schuttingen

gerepareerd die beschadigd waren in een recente
storm.  

BIJ 8 WONINGEN WERDEN AANGEPAKT

18 M2 TEGELS WERDEN VERWIJDERD

Een nette leefomgeving en bijdragen aan een groenere
leefomgeving en betere waterberging! Belangrijke

doelstellingen van Sociaal Tuinieren. En voor de bewoners en
alle vrijwilligers van Present, Newbees, Animo en Parteon draagt

het bij aan bewustwording over het belang van integraal
aanpakken van groene en sociale problemen. 

EN 581 KILO SNOEIAFVAL WERD AFGEVOERD 

2 JULI 2021

VOLOP MEDIA BELANGSTELLING

Het Noord Hollandsdagblad was aanwezig met een
fotograaf en journalist. De volgende dag verscheen dit
paginagroot artikel in de zaterdagkrant! Ook RTV Noord
Holland was van de partij en maakte een prachtig item
met een dankbare bewoner.

VOOR SOCIAAL TUINIEREN POELENBURG
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https://sociaaltuinieren.nl/app/uploads/2021/07/dit-mooie-artikel.pdf
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/288326/tuinieren-voor-een-ander-in-poelenburg-geschenk-uit-de-hemel

