179

Voedselbos te Glimmen
Kwartaalverslag 1
Jan-feb-maart 2021

Kwartaalverslag 1-2021
Januari-februari en maart stonden vooral in het teken van de verkoop van de laatste 50 lindebomen. Dit
hadden we ons ten doel gesteld omdat we de opbrengst willen investeren in het toekomstige educatie
centrum dat willen gaan bouwen. Zo’n 20, licht beschadigde, lindebomen laten we staan als lindenbos. Met
acacia en grijze en Italiaanse els als tussenplant voor bodemverbetering, blijft deze zone voorlopig een
productiebos. Met veel plezier hebben we met een groep vrijwilligers zo’n 60 jonge boompjes geplant en
uiteindelijk 44 lindes verkocht en gerooid: een mooi resultaat.
Achter de schermen is hard gewerkt aan de fondsenwerving. Een zakelijke presentatie is voorbereid, zodat we
als de maatregelen het toelaten, hiermee ‘de boer op kunnen’. Ook is er gepuzzeld en gerekend aan de
begroting van het gebouw, een materialenlijst opgesteld en de website klaargemaakt, zodat mensen via de
website zich kunnen informeren en ook doneren, om het educatieve centrum mogelijk te maken. Het streven
is dit jaar te gaan bouwen met vrijwilligers, onder leiding van professionals.
Als Voedselbos te Glimmen zijn we lid geworden van Impact Noord, een netwerk van bedrijven in de
Noordelijke provincies die maatschappelijke impact nastreven. Omdat we in Voedselbos te Glimmen ook een
sociale functie willen hebben, zijn we met de Gemeente Groningen in overleg over participatiebanen. Het zou
mooi zijn als we in onze vrijwilligersgroep, waarin ook een aantal coaches rondlopen, ook een warme sociale
omgeving kunnen zijn waarin kwetsbare mensen mee kunnen doen.

Foto: 35 jonge boompjes geplant in het lindebos, acacia en els voor het verbeteren van de grond
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Februari 2021 Arent en Kees rooien lindes

Feiten en cijfers: eerste kwartaal 2021
Wat

Aantal

Betreft

Biodiversiteit aanplant
Bezoekers
Belangstellenden
Vrienden van
Inzet vrijwilligers
Bomen verkocht
Bomen gedoneerd
Donaties ontvangen
CO2 compensatie
Activiteiten
Starters
Netwerk
Pers

5 soorten
179
927
77
960 uur
44
0
€ 370
€ 100
11
1
1
4

Grijze els, italiaanse els, acacia, kerspruim, krentenboom,
Nieuwsbrief
Per 31 maart 2021

10 Werkdagen en 1 startersrondleiding
Startersrondleiding uit Zuidlaren
Gemeente Groningen Participatiebanen, Impact Noord, Provincie Drenthe
RTV Noord radio, OOG radio, Harener Weekblad, Krant van Tynaarlo
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