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In oktober, november en december zijn we vooral actief geweest met werkdagen en rondleidingen. De laatste
lindebomen werden gerooid, waaronder de laatste 10 lindebomen die we gedoneerd hebben aan Visio Haren,
voor het speelterrein bij de school voor slechtziende kinderen.
De afronding van onze derde voedselbos-inspiratiecursus op de laatste vrijdag van oktober, viel samen met de
eerste rondleiding met open inschrijving. Deze rondleidingen staan nieuw op onze agenda en vinden plaats
elke laatste vrijdag van de maand van maart tot en met oktober, waarop belangstellenden kunnen inschrijven,
Dertien cursisten en tien bezoekers konden als eerste op donatiebasis iets uitkiezen van de met zorg
samengestelde productentafel met zakjes kruidenthee en brandnetelzaad, flesjes Japanse
duizendknooptinctuur en potjes honing. In deze periode hebben we rozenbottels geoogst voor in het fruitleer
en voor in de thee, en wortels van de Japanse duizendknoop voor de tinctuur. Bovendien zijn de eerste 100
zakjes brandnetelzaden smaakvol verpakt en van kaartje met etiket voorzien, voor onze eigen Nieuwjaars
pakketten en voor de kerstpakketten van Coöperatie Buitenschool, waar we meer mee willen gaan
samenwerken in 2022.
Ook krijgt ons project steeds meer bekendheid: er verscheen in oktober een prachtig filmpje op TV Drenthe in
het programma Roeg, waar een aantal van onze vrijwilligers aan het woord komen over het voedselbos en wat
het voor hen betekent daar bezig te zijn. Nog een hoogtepunt was het bezoek van burgemeester Koen
Schuiling in december, die met interesse het ontwerp en de ontwikkelingen van het voedselbos tot zich nam.
Hij komt graag een keer terug in de zomer als er ook
Ons project trekt zowel
jongere als oudere vrijwilligers
aan die op zoek zijn naar een
betekenisvolle bijdrage aan
een duurzame samenleving.
Mulchen met karton en
houtsnippers doen we voor
bodemopbouw, zoals alle
bomen in de fruitgaard en
langs de oprijlaan. Een
bijzondere donatie van diverse
voedselbosstruiken, waaronder
een aantal ananas guaves,
werden geplant op zonnige en
warme plekken in de fruitgaard
en langs de takkenril daar.
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Foto: bezoek burgemeester Koen Schuiling 2e van links.

Feiten en cijfers: vierde kwartaal 2021
Wat

Aantal

Betreft

Biodiversiteit aanplant

14 soorten
93 planten
127
1136
95
21
0
10
€ 5830
€ 15.000
€ 250
4
2
3
2

Bosaardbei, honingbes, vijgen, pawpaw, hartnoot, granaatappel, japanse
mispel, ananasguave, pruim, druif.

Bezoekers
Belangstellenden
Vrijwilligers
Werkdagen
Bomen verkocht
Bomen gedoneerd
Donaties Educatie Centrum
Donaties Voedselbos
CO2 compensatie
Activiteiten
Starters
Netwerk
Pers

Per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022
Productie team, groen team en bouwteam
Visio Haren
Voor fase 1 (incl. € 5000 St Welzijn Haren)
Voor poelen (gemeente Groningen)
PlasBossinade
2 rondleidingen, 1 cursus, winterviering
Advies op locatie Drouwen en Heiligerlee
Burgemeester gemeente Groningen, Van Wijnen Bouw, In het Wilde Weg
Uitzending TV Drenthe Roeg voer vrijwilligers, Dorpsklanken Eelde
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