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Kwartaalverslag 3 – 2022  

 

De zomer is de tijd van de oogst en dat hebben 
we de afgelopen maanden dan ook flink gedaan: 
brandnetelzaad, lavendel, rozenbottels, bessen 
en appels. Na een workshop bij de groene Zon 
heeft het productieteam geleerd om al dat fruit 
in diverse combinaties te pureren en te drogen 
tot verschillende soorten fruitleer. De fruitgaard 
gaat zich na de eerste moeilijke jaren zetten. De 
appeloogst komt op gang, zodat we daarvan een 
flinke voorraad gedroogde appeltjes hebben 
kunnen maken voor de productenmand.  
 
Ook het bouwteam heeft flinke stappen 
gemaakt. Cel twee is voorzien van vakkundig 
gemaakte schuurdeuren, en cel drie tot en met 
vijf herrezen in no-time, nu iedereen met de 
ervaring precies wist wat hij/zij moest doen. 
Ook de vrienden-donateurs-sponsoren die op 28 
september waren uitgenodigd om zelf te kijken 
wat er met hun steun tot stand was gebracht. Zij 
waren onder de indruk van wat we al hebben 
bereikt. Nu de fondsenwerfactie al € 27.500 
heeft opgeleverd kunnen we starten met het 
bouwen van de laatste vijf cellen, die de 
groepsruimte, de keuken en het toilet gaan 
vormen. 
Foto: Kees van de Veen 

 
  

Aan belangstelling geen gebrek: zo werden we benaderd door de Provincie Groningen voor het maken van een 

filmpje die zij in hun netwerk gaan verspreiden, en door het UMCG voor een artikel in het kader van de Meer 

Gezonde Jaren week die zij elk jaar organiseerden. Dit werd gepubliceerd in een speciale bijlage bij het 

Dagblad van het Noorden met een grote foto van de initiatiefnemers Marlies en Madeleine (zie boven).  

Daarnaast ontvingen we PlasBossinade en hun klanten in het kader van de eco-ralley die zij jaarlijks 

organiseren. Zij sponsoren ons bij de bouw van het educatiecentrum en wij leverden daarvoor een exotisch 

hapje en een drankje van o.a. de reuzespringbalsemien en Japanse Duizendknoop. Zo worden ook de eerste 

stappen gezet om met bedrijven uit de regio die willen investeren in duurzame projecten duurzame contacten 

te leggen en wellicht ook partnerschappen voor de toekomst aan te gaan. 
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Foto: 28 sept 2022-vrienden-donateurs-sponsoren bij de deur van de productieruimte van het nieuwe educatiecentrum 

 

Feiten en cijfers: derde kwartaal 2022 

Wat Aantal Betreft 
Biodiversiteit aanplant 0  soorten 

Bezoekers 201  

Belangstellenden  1301 Per 30 september 2022 

Vrijwilligers  113 Per 30 september 2022 

Vrienden 11 Per 1 juli 2022 

Werkdagen 52 Productie team, groen team, bouwteam, cateringteam 

Donaties Educatie Centrum € 13800  

Subsidie Voedselbos/ educatie € 9973 Google Grants educatieve rondleiding met QR 

Ontvangen giften € 2704  

CO2 comp.-Plant boom € 0  

Activiteiten 11 o.a. rondleidingen, proeverijen, bouwcursus, markten, open dag. 

Voedselbosstarters 0  

Netwerk 4 o.a. Matchmakers Noord, UMCG, Rotary, Innerwheels, PlasBossinade 

Pers 3 o.a. Meer Gezonde Jaren, DvhN, Groeningen-foto, Glimmerlei 
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