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Kwartaalverslag 2-2021 

Wat kan er in drie maanden toch veel gebeuren! We zijn druk geweest met fondsenwerving en niet zonder 

resultaat. 30 juni hebben we € 32.500 opgehaald voor het Educatief centrum via diverse acties. Mensen 

doneerden via de website, via de Anjeractie, in het spaarvarken van de Doorgeefwinkel, en ook diverse 

fondsen hebben bijgedragen, zoals Stichting Welzijn Haren voor een overkapping, die later gebruikt gaat 

worden als schuur zodat we ook een brede groep mensen de kans kunnen geven om mee te werken aan 

gezonde voeding in een gezonde natuur. Bovendien kregen we een ANBI status toegekend door de 

Belastingdienst waardoor giften aftrekbaar zijn met ingang van 1 januari 2021. 

Ook is er in april, mei en juni met een grote groep vrijwilligers in diverse samenstellingen en achtergronden 

gewerkt aan verschillende projecten. Zo is het project ‘Inplanten van de oprijlaan’ afgerond, en zelfs de eerste 

walnoten zijn al ‘gespot’, zijn er voor het project Biodiversiteit bloemen en kruiden gezaaid en geplant en zijn 

de rolstoelpaden professioneel aangelegd. Hiermee is de halfverharding die er lag van de boomkwekerij 

geconcentreerd en afgewerkt in prachtige paden. Rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens kunnen nu 

ook genieten van het voedselbos, en het vergemakkelijkt het beheer en oogsten met kruiwagens en oogstkar. 

 

En wat geweldig om te 
merken dat ondanks dat het 
voedselbos aan het begin 
staat, we al zoveel 
enthousiasme ontmoeten! 
De tweede inspiratiecursus 
ging ook weer van start met 
15 cursisten, en mensen 
genotenv and e kennis en 
ervaring van de docenten 
Monique Wijn en Marlies 
Duran. En als ‘kers op de 
taart’ kregen ze lekkernijen 
uit het voedselbos te proeven 
van onze kok Marianne. 
 
De open dag op 12 juni trok 
ruim 100 mensen, met nog 
zo’n 30 mensen op de 
wachtlijst. Met dit maximum 
aantal hadden zowel mensen 
als dieren voldoende rust en  
ruimte. De gekraagde 
roodstaart toch verder gaan 
met het voeren van de 
jongen in ons composttoilet! 
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De gekraagde roodstaart met een insect in de bek, in het hart van het composttoilet. 

 

 

Marianne en Nicole wijzen naar de beginnende walnoten aan de bomen die geplant zijn aan de oprijlaan. 

Feiten en cijfers: tweede kwartaal 2021 

Wat Aantal Betreft 
Biodiversiteit soorten 
aanplant 

6 Lavendel, zuurbes, kiwibes, bloemenzaad voor vlinders, kerspruim, pompoenen 

Bezoekers 266  

Belangstellenden  1043 Nieuwsbrief per 30 juni 2021 

Vrijwilligers  75 Per 30 juni 2021 

Werkdagen 12  

Bomen verkocht 4  

Bomen gedoneerd 0  

Donaties ontvangen € 14393  

CO2 compensatie 0  

Activiteiten 6 Cursus, open dag, rondleiding IVN, plukdag In het Wilde Weg, voedselboscafé 

Starters 3 Startersrondleiding uit Paterswolde, Ulvenhout, Roden 

Netwerk 7 Impact Noord leden commissie, De Cruydthoeck, Waterbedrijf, IVN, In het Wilde 
Weg, Gebiedsteam gemeente Groningen, Groeningen-RGA, Koers 

Pers 4 Glimmerlei, Haren de Krant, Dorpsklanken, Harener Weekblad 
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