Voedselbos te Glimmen
Kwartaalverslag 3
Juli-aug-sept 2021
Kwartaalverslag 3-2021
Na 21 juni is het hoogtepunt van de zomer en zo begon het derde kwartaal ook. We organiseerden een
succesvolle rondleiding en een diner voor 25 enthousiaste netwerkers van de Soroptimisten Groningen-Oost.
En we waren gastvrouw voor twee familiefeesten met rondleidingen en catering voor 55 mensen in een week.
Dat was het toppunt! Daarna even wat rustiger aan om weer op te laden voor de laatste sponsoractie, voordat
fase 1 van het Educatieve Centrum gebouwd kan gaan worden. Er is nog € 8200 nodig voor materialen.
Heel veel plezierige uren heeft het productieteam besteed aan het oogsten en drogen van diverse bloemen,
kruiden en vruchten. De topper was het brandnetelzaad, waarvan we nu maar liefst drie kilo in onze
opslagruimte hebben staan! Daarnaast bloemen van de springbalsemien, lavendel en rimpelroos. Blad van
framboos en brandnetel, stengel van de Japanse duizendknoop en de rozenbottels van de rimpelroos, ontpit
en kleingesneden. En dat mag ook wel, want in de winter staat de productie van 100 voedselbostasjes op de
rol, met vier producten erin: zakje brandnetelzaad, zakje thee mix, potje honing en een flesje tinctuur van
Japanse duizendknoopwortel.

Ook heel spannend is dat we
de eerste paal van het educatie
centrum hebben geslagen! Nu
kan er worden gegraven, zand
gestort en stelcon-platen
neergelegd voor de fundering.
Het grootste deel van het werk
gaat machinaal, maar wat kan
doen we met de hand.
Zo hebben we het bouwraam
uitgezet, geholpen met
aantrillen van het zand, langs
de funderingsplaten
aangeaard. Bovenop komen
nog poeren die de houten
kolommen van de cellen gaan
dragen. Ook hebben we in
plaats van de kelder
ondergrondse opslagruimten
laten graven, tussen de
funderingsplaten in. Deze
worden nu bekleed met
grindtegels en zijn via een luik
in de vloer bereikbaar.
Foto: het bouwteam in actie
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Foto: het productieteam op een workshop fruitleer en tincturen maken bij De Groene Zon van Saskia Nieboer

Feiten en cijfers: derde kwartaal 2021
Wat

Aantal Betreft

Biodiversiteit aanplant

44

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

247
1109
88
24
0
3
€13.861
€11.110
€ 55
4
2
3

Pers

2

Zuurbes (12), kiwi (10), duindoorn (6), appel (2), peerlijsterbes (2), verbena
(2), sterjasmijn (1), pruim (5), fuchsia (1), daglelie (3)
Per 1 oktober 2021
Per 1 oktober 2021
Productie team en groen team

Voor rolstoelpaden (9.500) en beplanting
Productiegroep ging op scholing, rondleidingen
Rondleiding gemeente EemsDelta
Gemeente EemsDelta, ABC2C, Wij-team, Stijn Heijs-St Voedselbosbouw
Nederland,
Podcast Miriam van Dijk, TV Drenthe
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