Takenlijst GroenGoed
a. Zwerfafval verzamelen. Een simpele klus: ontspannen werk. Je weet precies
wat je kan doen. Je hebt mooi zichtbaar resultaat. Je bent niet aan tijd gebonden.
Het maakt niet uit of je op tijd bent of op het laatste moment binnenkomt, of een
week over slaat.
b. Water geven. Je geeft water in de kas en/of zo aan kiemplantjes op het land. Het
is een ontspannen taak. Je weet precies wat je kan doen. Maar het is wel aan tijd
gebonden. Dit moet drie keer per week gebeuren in de zomer (in de winter maar
een of twee keer). Je meldt het als je een keer niet kan, dan neemt iemand anders
het van je over. Je kan afspreken om maar één keer per week water te geven
(bijvoorbeeld op één vast werkmoment). Of voor twee keer per week.
c. Sla voorzaaien 1x per 2 weken. Elke twee weken zaai je tien bakjes sla voor in
de kas. En (/of) elke twee weken ga je de lichting slaplantjes die klaar zijn
uitplanten in een bed. Een leuk routine klusje, waarbij je zaaien en planten onder
de knie krijgt.
d. Stuk tuin adopteren. Je houdt een specifiek stuk in de tuin onkruid vrij. Jij weet
in de loop van de tijd precies welke planten daar staan en welk onkruid daar niet
thuis hoort. Je leert gewassen en onkruid herkennen. En je krijgt een band met
een speciaal stukje in de tuin. Je kan bijvoorbeeld een groentebed onder je hoede
nemen, of een heel vak, of een stuk met vaste planten, of de kruidentuin.
e. Koffie of thee zetten. We beginnen een werkmoment altijd met een kopje koffie
en thee. Deze taak past bij iemand die een vast gezicht is op de tuin. Op de meeste
tuinen (uitzondering is Vredestuin Noord) is geen drinkwater. Dus afhankelijk
van de andere voorzieningen kan je thuis koffie en thee zetten en in
thermosflessen meenemen, of water meenemen en op de tuin koffie en thee
zetten. Je kan dit op een vast werkmoment doen, bijvoorbeeld elke vrijdag, of elke
zondag. En je laat het de groep weten als je een keertje niet kan (of een tijdje).
Dan moet namelijk iemand anders de juiste benodigheden meenemen.
f. Afwassen. De kopjes mee naar huis nemen om af te wassen en de volgende keer
weer mee te nemen. Op de meeste tuinen is nog geen stromend water. Dus dit
moet bij iemand thuis gebeuren.
g. Oogsten. Je bent een van de mensen die elke week oogst. Op den duur weet je
precies wanneer welke groenten rijp zijn om te oogsten. Je kijkt hoeveel mensen
er zijn en verdeelt de oogst in stapeltjes zodat ieder een deel mee kan nemen. Je
hebt steeds minder instructie nodig en kan gewoon aan de slag. En hoe vaker je
het hebt gedaan hoe meer je anderen kan uitleggen wat ze kunnen oogsten en
hoe. Bij deze taak komt wat kennis en vaardigheden bij kijken, die je natuurlijk
ook aan kan leren door het te doen. Dit is een mooie taak! De oogst is het
eindproduct van de tuin.

h. Sociale Media. Je plaatst regelmatig berichtjes op facebook en/of de website.
Je vindt het leuk om mooie foto’s te maken en thuis nog eens na te genieten door
het gezellige tuinwerkmoment te delen met anderen.
i.

Bezoekers ontvangen. Je ontvangt nieuwkomers op de tuin met een
rondleiding. Dit is geschikt voor mensen die al een tijdje meelopen en het leuk
vinden om over de tuin te vertellen.

j.

Oogst afleveren. Vind je het leuk juist iets voor een ander te doen, dan kan je de
taak op je nemen om regelmatig met een kruiwagen (of bakfiets als je die hebt)
langs de Nico-Adriaansstichting en andere armoedebestrijdingorganisaties te
gaan, om een het overschot aan oogst langs te brengen.

k. Klussen. Je houdt minder van tuinieren en meer van klussen. Dan kan je helpen
bij de bouw van een kas, een kippenhok, een verhoogde plantenbak, een
composthoop enz.
l.

Zaaien. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het zaai- en plant
schema voor een specifiek plantvak of voor de hele tuin. Dit is een van de meest
verantwoordelijke taken, waarbij nogal wat kennis en vaardigheden nodig zijn. Je
moet mensen kunnen uitleggen hoe je zaait. Ook moet je thuis uren vrij maken
om met excel zaaischema’s in elkaar te zetten, te doorgronden, te vergelijken met
informatie in zaaihandleidingen in boeken en internet, enz. Degeen die het
zaaischema beheert en uitvoert is de motor van de tuin. Heb je dit onder de knie
dan kan je jezelf als een volleert tuinder zien.

m. ‘Stagiair-‘zaaien. Je kan ook in de leer bij degeen die verantwoordelijk is voor
het zaai- en plantschema van een specifiek plantvak of van de hele tuin. Je stemt
met hem/haar af hoe je kan helpen, wanneer er voorgezaaid gaat worden, en wat.
Je helpt hem/haar bij voorzaaien, en bij instructies geven aan andere deelnemers
op de werkmomenten. Je neemt steeds meer verantwoordelijkheden op je.
n. Evenement organiseren. Je organiseert een keer (of vaker) een leuk evenement,
zoals een tuinmaaltijd, of een workshop inmaken van groenten. Waarschijnlik
doe je dit samen met een groepje.
o. Seed-saven. Je gaat zaden oogsten voor volgend jaar. Je selecteert van elk gewas
een paar planten en verplaatst die naar een plek in de tuin die gereserveerd is
voor de zadenteelt. Je onderhoudt dat zaden-productie-bed (onkruid wieden). En
je houdt in de gaten wanneer de zaden rijp zijn en klaar om te oogsten. Je oogst
de zaden en zorgt ervoor dat ze goed gedroogd worden, netjes en goed bewaard
worden en geregistreerd worden. Je geeft door hoeveel zaden van welke soort er
zijn, zodat we er rekening mee kunnen houden met de bestellijst in de winter.
Hier komt ook veel kennis bij kijken. Je hoeft het niet al zelf te kunnen. Wij zullen
je er altijd bij begeleiden. Juist door te doen, kan je leren.
p. Effecten monitoren. Je helpt bij het verzamelen van gegevens over de tuin. Wij
willen graag weten wat de effecten van onze tuin zijn op een aantal vlakken:
oogst, gezondheid, sociale cohesie, armoedebestrijding, biodiversiteit. Je weegt

groenten af die van de tuin komen en/of je telt soorten in de tuin en/of je
houdt bij hoeveel mensen er op de tuin zijn en/of je neemt interviews af.
q. Andere taken en ideeën. Je hebt een ander idee voor de uitbreiding van wat we
doen: je kan bierbrouwen met de hop op de tuin, of je wil bijenkasten plaatsen, of
je wil ons helpen zelf potgrond te produceren, of je wil taallessen geven op de
tuin. Wij staan open voor elke leuke input.

