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Kwartaalverslag 2 – 2022
Wat is er in het tweede kwartaal weer hard
gewerkt door ons vrijwilligersteam en op zoveel
fronten! We hebben inmiddels naast het
bouwteam, het groenteam en het
productieteam ook een team voor de catering in
het leven geroepen (zie foto). Onze kok
Marianne leidt hen op, zodat ze zelf soepen,
pesto’s en cakes kunnen maken voor op
werkdagen en andere activiteiten.
Met de steun van een Comité van aanbeveling
en Raad van Advies, waar o.a. de directeuren
van het Waterbedrijf en Groninger Landschap
zitting in nemen, wordt ook de fondsenwerving
steeds succesvoller. Het accent lag hierbij op de
Eén-uit-duizend- actie waarbij we 100
particulieren en bedrijven enthousiasmeren om
€ 1000 te doneren voor het educatiecentrum.
We richten ons in eerste instantie op
persoonlijke contacten met onze relaties en
daarnaast hebben we met persbericht,
nieuwsbrieven ook via een huis-aan-huis
verspreide flyer een grotere groep
aangesproken in de omgeving Haren-Glimmen.
De eerste € 8.000 is binnen en verschillende
toezeggingen lopen, dus een mooi resultaat.

Ook merken we dat het begrip voedselbos tot de verbeelding spreekt van netwerken en bedrijven. Zij willen
ervaren wat de ontwikkeling van Voedselbos te Glimmen tot een waar voedselparadijs vol met voedsel, natuur
en inspiratie voor hen kan betekenen. Zo ontvingen we in juni een grote groep MKB ondernemers die onze
eerste producttassen afnamen. Inhoud: vier producten uit het voedselbos, een informatiekaart over de
ingrediënten, ons verhaal en een actieflyer. Voor het eerst stonden we met onze producten op twee lokale
markten. De kroon op ons werk was wel de jaarlijkse open dag op 25 juni. Hier presenteerden een grote groep
vrijwilligers ons project met verve aan de ruim 75 bezoekers. Er waren rondleidingen, proeverijen en allerlei
producten te verkrijgen. Daarnaast gaven leden van het bouwteam en de bouwadviseur demonstraties en
presentaties om te laten zien hoe duurzaam en circulair het educatiecentrum wordt gebouwd. Fase 1 is nu
gerealiseerd, dus op naar fase twee, waarin de laatste vijf cellen worden gebouwd die de groepsruimte, de
keuken en het sanitair gaan vormen.
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Foto: juni 2022-het bouwteam rond de eerste fase af, met de eerste twee één-uit-duizend-donateurs in het midden

Feiten en cijfers: tweede kwartaal 2022
Wat

Aantal

Betreft

Biodiversiteit aanplant

14 soorten

Ulmus minor, Salix purpurea , Ribes rubrum en -odoratus, Jostabes, Vitis
aestivalis, Boomspinazie Chenopodium giganteum, Chinese yam, Eeuwig
moes, Buddleja x weyeriana Sungold, Eupatorium cannabinum, Rosa
canina, Verbena bonariensis, Origanum vulgare

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

241
1252
110
8
36
€ 800
€0
€ 1019
€0
19
0
4
5

Per 1 juli 2022
Per 1 juli 2022
Per 1 juli 2022
Productie team, groen team, bouwteam, cateringteam

o.a. rondleidingen, proeverijen, bouwcursus, markten, open dag.
o.a. netwerk voedselbos Drenthe, Groeningen, Buitenbasis
o.a. Dorpsklanken Eelde, Groninger Gezinsbode, film Provincie
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