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Sociaal tuinieren in Betondorp met Stichting Present:

doe mee!

De Nederlandse Tuinenstichting realiseert zich dat veel mensen nauwelijks toegang hebben tot groen en natuur.
Oudere en sociaal geïsoleerde mensen kunnen veel baat hebben bij een groenere woonomgeving. De NTs heeft
daarom een ‘groen sociaal project’ opgezet in het historische tuindorp Betondorp in Amsterdam. Hier wonen veel
ouderen die zelf niet meer in staat zijn hun tuinen te onderhouden. In deze buurt helpt de NTs met het opknappen
van verwaarloosde tuinen. Dit leidt tot herstel van het oorspronkelijk beoogde groene straatbeeld. Zo verbreedt de
Tuinenstichting haar missie tot een meer sociale invulling.
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De NTs zocht contact met Stichting Present Amsterdam voor de concrete
invulling van het project. Stichting Present steunt mensen die zelf onvoldoende
geld, netwerk of gezondheid hebben door groepen vrijwilligers in te zetten om
bij deze klussen te helpen.
Initiatief uitgebreid
Hovenier Matthias van den Berg uit Boskoop verzorgde de planten voor de
zes tuinen en tuinontwerpers maakten drie basis beplantingsconcepten.
De buurtmeester van Betondorp, Nanda Vermeulen, is met deze plannen bij
de bewoners langsgegaan. Zij hebben elk voor een bepaald concept gekozen.
De NTs heeft het benodigde groen aangeschaft, met geld dat beschikbaar is
gesteld door een aantal vermogensfondsen.
In mei en september werkten groepen vrijwilligers onder leiding van deskundigen
van de NTs om de tuinen onkruidvrij te maken en nieuw te beplanten.
De vrijwilligers zijn afkomstig van DHL en de Universiteit van Amsterdam.
Zes tuinen in Betondorp zijn nu opgeknapt. Nog veel meer tuinen in deze buurt
verkeren echter in een erbarmelijke toestand, en er zijn nog veel meer buurten
in ons land met tuinen die een dergelijke opknapbeurt kunnen gebruiken.
Daarom blijven de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present, met
afdelingen in heel Nederland, samenwerken om dit initiatief uit te breiden.
Hulp donateurs gevraagd
De Nederlandse Tuinenstichting wil graag donateurs nauw bij dit project
betrekken. Daarom vragen wij u om eenmalig mee te doen aan het opknappen
van tuinen in achterstandswijken. Wat er dan van u verwacht wordt, is dat u
met een groep enthousiaste NTs-ers één dag meehelpt met het beplanten
van verwaarloosde tuinen. Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje naar
info@tuinenstichting.nl.
Voor meer informatie en een interview met een van de vrijwilligers
zie: www.tuinenstichting.nl.
Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Fonds
Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt
Stichting en een anoniem fonds.
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