- sociaal tuinieren -

- carla de jonge -

Tuinen opknappen in
Amsterdamse Bloemenbuurt

De Excursiecommissie heeft een nieuwe voorzitter, Michiel
Plomp. In het juninummer van Tuinjournaal wordt hij op pagina 6
voorgesteld. “Hij zal een goede opvolger zijn”, zegt Carla de Jonge.

De fondsenwerving voor ons project Sociaal Tuinieren seizoen 2014-2015 is in volle gang. Tussentijds
kreeg de Nederlandse Tuinenstichting het verheugende bericht dat de Amsterdamse woningcorporatie
Eigen Haard een genereuze donatie heeft gedaan aan het project. Dit stelde ons in staat om deze zomer
een ‘Sociaal Tuinieren-middag’ te organiseren in de Bloemenbuurt in Amsterdam-Noord.

Al eerder nam ze afscheid als bestuurslid. “De jaren gaan een beetje
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zeker missen.” Jarenlang zijn onder haar leiding en mede door haar

tellen. Gelukkig ben ik nog betrokken bij de excursies in 2015. Kan
het een beetje wennen. Het organiseren en de contacten zal ik
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inbreng prachtige excursies tot stand gekomen.
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Afscheid van Carla de Jonge

en Ysk Vondeling en Bram de Vries begeleidden
de groepen die in de tuinen werkten. Daarnaast
waren hovenier Matthias van den Berg en
tuinontwerpster Marilies Jacobs de onmisbare
krachten op deze succesvolle tuinprojectdag.

Fleurige aanblik
Twintig medewerkers van het Amerikaanse bedrijf
AES, gespecialiseerd in alternatieve energievoor
ziening, zetten zich in juni volop in voor mensen
die niet in staat zijn om zelf hun tuintje bij te
houden.
Zij werden begeleid door deskundige vrijwilligers
van de NTs en Stichting Present. Met als resultaat
prachtig opgeknapte tuintjes met planten die
beschikbaar waren gesteld door tuineigenaren
aangesloten bij de Nederlandse Tuinenstichting.

Voor meer informatie over het project Sociaal
Tuinieren: www.tuinenstichting.nl / over ons /
sociaal tuinieren.

Een van onze tuineigenaren, Wilma Diender, was
in juni zelf aanwezig om het project in uitvoering
te zien. Ze toonde zich onder de indruk. En de
NTs is blij met haar planten, die de tuintjes een
fleurige aanblik geven.
Succesvolle tuinprojectdag
Vele handen maken licht werk: naast de mensen
van AES waren veel vrijwilligers van de NTs
op deze projectmiddag aanwezig. Josje Engel
repareerde hekjes en herstraatte tuinpaden,
Robertien Aberson leidde alles in goede banen

Een tevreden bewoner
van de Bloemenbuurt
met zijn fleurige nieuwe
tuin en de vrijwilligers die
hem hebben geholpen.

Liefde voor het buitenleven
Carla kreeg zowel de liefde voor het buitenleven als voor de cultuurhistorie
van landgoederen mee doordat ze opgroeide op een kleine buitenplaats
in Doorn. “Wij woonden in de tuinmanswoning van ‘De Zonheuvel’,
bovenop de Utrechtse Heuvelrug, waar mijn vader rentmeester was. Hij
had een opleiding van de Heidemaatschappij gevolgd en hield van bomen,
mijn moeder tuinierde graag. Door zijn werk had hij veel contacten met
eigenaren van buitenplaatsen en connecties binnen Staatsbosbeheer.
Professor Bijhouwer kwam regelmatig bij ons over de vloer. Mijn broer
is ook rentmeester geworden en hoewel ik als kind veel interesse had in
het werk van mijn vader, koos ik voor een administratieve opleiding. Eind
jaren zestig ging ik werken bij het Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum
van Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. Ik kreeg te maken met de
studentenopstand en heb heel wat belangrijke archiefstukken veilig moeten
stellen! Tot mijn pensionering ben ik er gebleven.”
Indrukwekkende excursielijst
Carla woont driehoog en tuiniert op een siertuinencomplex aan de rand van
Amsterdam/Amstelveen. Al in een vroeg stadium werd ze donateur van de
Nederlandse Tuinenstichting, want groen cultuurbehoud spreekt haar aan.
De drukke baan belette haar echter verdere inzet. Dat veranderde toen ze in
1999 gepensioneerd werd. “Al snel kwam de Excursiecommissie op mijn pad
en later een functie in het bestuur.” Ze laat een indrukwekkende excursielijst
zien, die begint met een tuinwandeling door Amsterdam op 12 oktober
1983 onder de noemer ‘Donateursdagen’. “In 2007 hebben we de herstelde
buitenplaatsen ‘Mon Plaisir’ en ‘Heesterlust’ in Schuddebeurs op SchouwenDuiveland bezocht. Beide staan beschreven in twee familieboeken. De Jonge
is een eeuwenoud geslacht, met wortels in Zierikzee.” Carla en haar netwerk
zullen node worden gemist, maar ze houdt nog een slag om de arm. “Een
beroep op mij doen is altijd oké!”
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