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Kwartaalverslag 1 - 2022
In het eerste kwartaal stond de cursus circulair
bouwen centraal, gegeven door onze
bouwadviseur van ABC2C. Acht vrijwilligers en
één externe werden opgeleid in de speciale
circulaire bouwmethode De Nieuwe Aanpak.
Tegelijkertijd werden in Glimmen de praktische
vaardigheden geoefend en werd er een start
gemaakt met de het bouwen van de eerste cel.
In het bouwweekend 11-12 maart werden
kolommen gezaagd en gingen de eerste
staanders omhoog door de handige mannen en
vrouwen van bouwteam(zie foto).
Ook het voedselbos zelf kwam na de winter
weer tot leven. We begonnen het jaar met een
geanimeerde Nieuwjaarswandeling voor
vrijwilligers, waarbij we al rondlopend
aanschouwden hoe de aanplant erbij stond.
Eind maart ontvingen we 14 mensen voor de
eerste rondleiding van het jaar. Onze vrijwilliger
Bé deelde zijn kennis over de planten en dieren
met verve. De voedselbosthee en de
productenpresentatie na afloop werd zeer
gewaardeerd, gezien de donaties die
binnenkwamen.

Naast dierlijke gasten, zoals de otter en de vos, die vastgelegd werden op de wildcamera, ontvingen we ook
andere gasten in het Voedselbos. Zo kwam de directeur van het naast gelegen Waterbedrijf Groningen op
bezoek en zij zegde haar hulp toe bij uitvoerende werkzaamheden. Achter de schermen werkten diverse
professionals en een stagiair van Aeres Hogeschool, mee om het Voedselbos te Glimmen tot een succes te
maken. Zo werd er gewerkt aan het structureren van de projecten en de vrijwilligersorganisatie, aan het
verbeteren van de Nieuwsbrief en aan een fondsaanvraag bij google. Ook werden diverse fondsenwerfacties
voorbereid, waarbij ons Betekenisplan, inclusief investerings- en exploitatiebegroting werden geactualiseerd.
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Foto: maart 2022-groenteam verzameld bij toegangsbord

Feiten en cijfers: eerste kwartaal 2022
Wat

Aantal

Betreft

Biodiversiteit aanplant

11 soorten
35 planten

Hartbladige els, grijze els, krentenboompje, vogelkers, acacia, lijsterbes,
perzik revita, Chinese kastanje, tamme kastanje, wilg vitellina,
winterlinde.

Bezoekers
Belangstellenden
Vrijwilligers
Vrienden
Werkdagen
Donaties Educatie Centrum
Subsidies Voedselbos
Ontvangen giften
CO2 comp.-Plant boom
Activiteiten

175
1166
104
9
14
€ 800
€0
€ 680
€ 425
4

Starters
Netwerk

1
5

Pers

3

Per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022
Productie team, groen team en bouwteam.

1 bouwcursus, Nieuwjaarswandeling, open rondleiding, filmopnames
Hanze Hogeschool inspiratiedagen.
Voedselbos Westerwolde.
Waaronder de directeuren van het Waterbedrijf Groningen en het
Groninger Landschap.
Glimmerlei, Dorpsklanken Eelde, Groninger Gezinsbode.

Getekend voor akkoord:
Marlies Duran-voorzitter

Madeleine Duran-secretaris

Wout Veldstra-penningm.

Irmi Klijntunte-lid
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