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Lente
In de wintermaanden zie je overal om je heen hoe de natuur zich oplaadt. Onzichtbare
opgekropte energie bouwt zich op in knoppen, in bloembollen, knoppen rabarber die voller en
voller worden. En dan opeens, in een of twee weken tijd is het warmer en barst de natuur
uiteen in een eruptie van leven die we de lente noemen. In een paar weken tijd veranderen
lege tuinen tot weelderige, bloeiende, zinderende oases. Op de tuinen wordt het feest van de
lente gevierd door een enorme zaaiwoede. De meeste gewassen, van peultjes, worteltjes,
uien, sla en kolen tot pompoen, tomaten en courgettes, gaan in de maanden maart, april en
mei de grond in. Het is een genot te zien hoe de eerste kiemplantjes van peulen en raapstelen
de bodem openbreken en de eerste blaadjes ontvouwen. Iedereen zou een keer goed naar
zo’n plantje moeten kijken. Ga op in de vrolijke vastberadenheid, levenslust, de kracht en
schoonheid die in zo’n jong plantje zit.
Zoals elk jaar brengt deze tijd van vruchtbaarheid en levenslust veel mensen naar de tuinen.
De winterslaap is voorbij. Het is tijd om weer verliefd te zijn: op het leven, op de wind, de
warmte van de zon op je huid, op de geuren van gemaaid gras en meidoornbloesem, op al die
toffe mensen om je heen. De tuinen trekken weer grote groepen mensen die meehelpen met
zaaien, planten, lol maken, plannen afstemmen om iets moois te maken van de wereld, samen
eten bij een kampvuur en muziek maken.
Armoedebestrijdingsbeweging
Met GroenGoed zijn we aangesloten bij de RAB, de Rotterdamse Armoedebestrijdings
Beweging. En de RAB is lekker bezig! Zo heeft de strijd van bewoners tegen schrijnend
achterstallig onderhoud in woningen in Lombardijen eindelijk geleid tot schriftelijke vragen aan
de wethouder. Daarnaast heb ik samen met mijn RAB-collega Sjoerd van Schooneveld een
interview gepubliceerd over een plan van de politieke partij NIDA om in Rotterdam een pilot te
beginnen met huurkoop. Huurkoop zou huurders van huizen die geliberaliseerd worden de
mogelijkheid geven om met hun huur aandelen op te bouwen in hun huis, zodat ze langzaam
maar zeker eigenaar worden van het huis waar ze in wonen. Gezien de stijgende huren en de
armoede die daaruit voortkomt is het een interessant plan. Het haalt ook schuld en (afhankelijk
van hoe je het organiseert) ook rente uit het financieringsstelsel voor woningen. Je kan er ook
vragen bij stellen: want het stelt niet ter discussie of die huizen in de eerste plaats wel
geliberaliseerd moeten worden. Maar dat vind ik mooi aan wat we met de RAB doen: naast dat
we actie ondernemen, maken we ook inzichtelijk op wat voor manier alternatieve structuren
een bijdrage kunnen leveren aan armoede en wat de grenzen ervan zijn.
Klimaatbeweging
Samen met andere organisaties zoals het Rotterdams Klimaat Initiatief en Rotterdam Fossiel
Vrij hebben we ons met GroenGoed en de Vredestuinen ons best gedaan zoveel mogelijk
Rotterdammers te mobiliseren om samen te reizen naar de klimaatmars van 10 maart in
Amsterdam. De klimaatmars was een enorm succes! De paar honderd Rotterdammers zetten
de trein op stelten, gewapend met liederen en muziekinstrumenten. Ondanks de bitterkoude
regen trokken 40.000 mensen van de Dam naar Museumpark om zich uit te spreken dat de
klimaatplannen van de regering niet voldoende zijn en onrechtvaardig. Er zijn leuke
filmfragmenten gemaakt door Open Rotterdam TV, RTV Rijnmond en WijkTV
De woensdag na de klimaatmars stonden zes Rotterdamse organisaties voor de
gemeenteraad om in te spreken over de plannen voor een Rotterdams klimaatakkoord. Vanuit
GroenGoed hebben we ingesproken om erop te wijzen dat in de plannen voor een Rotterdams
klimaatakkoord te weinig aandacht was voor de rol van consumptie, voor de ecologie in de
stad, voor armoede en voor fundamentele maatschappelijke structuren (Inspreektekst
GroenGoed)
Het is moeilijk een inschatting te maken welke kant het opgaat in Rotterdam. Het ene moment
zie ik het rooskleurig in. Er wordt hard gewerkt aan een energietransitie en een Rotterdams
klimaatakkoord. En de gemeente wil met een ‘Groenoffensief’ 20 hectaren nieuw groen
realiseren. Maar het andere moment houd ik mijn hart vast. In de plannen voor het
klimaatakkoord speelt ecologie geen rol. En door alle mogelijke manieren van het meten van
groen is er veel ruimte voor scepsis over het groenoffensief. Wordt wel echt al het groen dat
verdwijnt mee gemeten bij het opmaken van de balans of er netto wel meer groen komt? Maakt
veel kwalitatief groen met volwassen bomen niet plaats voor daken met sedum? Terwijl
hierover gesteggeld wordt, liggen de gekapte boomstammen en houtsnipperbergen hoog
opgestapeld in het Lage Bergse Bos en liggen er plannen om een groot distributiecentrum te
bouwen op de Rozenburger Landtong wat nu een prachtig natuurgebied is. En de bouwwoede
is niet te stoppen. Gelukkig is er ook mooi protest tegen dergelijke plannen. Welke kant gaat
Rotterdam op? Hoe ziet Rotterdam er over tien jaar uit?........
Klik hier om dit artikel verder te lezen

GroenGoed in het Klooster
Elke woensdag ochtend werkt GroenGoed een kantoorruimte in het Huis
van de Wijk 'het Klooster Oude Noorden'
We ontvangen daar ook graag bezoek en/of afspraken. Wil je langs
komen, bel of mail ons dan eerst even voor de zekerheid, want misschien
zitten we al in gesprek..

Afstudeeronderzoek Emma
Emma is de afgelopen tijd veel op de tuinen geweest om mee te werken én om verhalen te
verzamelen voor haar afstudeeronderzoek. Hier alvast een voorproefje..

Louigi
Sardijnse Tuinbouwer in het Wilgenplantsoen
Louigi (78) is elke dag op het Wilgenplantsoen te vinden.
Oorspronkelijk leerde hij tuinieren in Italië, Sardinie, waar hij zijn
eigen land bewerkte als beroep. Al meer dan 50 jaar geleden is hij
met zijn vrouw naar Nederland verhuisd,. Zes jaar geleden zag hij
Daniel en Rutger tegenover zijn huis de vuurdoornstruiken
verwijderen uit het plantsoen om een buurtmoestuin te starten. Al
snel besloot hij daar aan mee te helpen, en nu noemen de meeste
kinderen hem de baas van de tuin. Tuinieren heeft Louigi in Italie
geleerd. Dat betekent dat hij nog wel eens wat gekke manieren
heeft om op de tuinen dingen op te lossen. “In het begin vonden
ze het dan raar maar nu luisteren ze ook wel eens naar mij.” Hij
werkt ook veel in het andere stukje tuin, dat naast de echte
gemeenschappelijk moestuin ligt. Nog steeds is die van iedereen, want ook de oogst wordt onder
iedereen gedeeld, maar daar kan Louigi precies doen wat hij wil, ook met minder kinderen die door
zijn tuin heen lopen. Dat vindt hij toch stiekem wel een beetje fijner. Zijn vrouw en hij kopen bijna alle
groente gewoon in de winkel. Want de oogst van de tuin verdeelt hij eerst onder de andere
deelnemers. De oogst is niet zijn doel. Hij komt vooral voor de gezelligheid en de mensen naar de tuin.
Door de tuin kent iedereen mij en ik ken iedereen
Louigi woont al vijftig jaar in de buurt. In die tijd is de wijk behoorlijk veranderd. Vroeger was het beter
zegt Louigi. Maar door de tuin kent iedereen mij en ik ken iedereen. Dat is fijn. Dan durf je mensen te
vertrouwen. Het is een goede buurt, met zowel slechte mensen als goede mensen. ‘Kijk ik ben vrolijk,
praat met iedereen en doe geen kwaad. Als mensen de tuin in willen, dan laat ik ze binnen. Hebben
wij groenten over, dan geef ik aan anderen. Op de tuin kan ik vrij zijn. Vrij en vrolijk.’. Door de tuin is de
manier waarop hij leeft veranderd. Hij is zich beter gaan voelen en vindt het fijn om er te zijn, om
mensen blij te maken. Buurtbewoners komen vragen stellen aan hem of een praatje maken. Het is
gezellig met collega’s en hij voelt zich rustiger. ‘Voor mij, is dat goed. Wij zijn dat allemaal samen. Wij
zijn allemaal hetzelfde. Niemand is de baas. We zijn allemaal gelijk. Er wordt niemand
gecommandeerd We organiseren alles goed samen. Samen doen we wat we willen.’
Als ik niet meer kan tuinieren, is dat het einde. Hij komt graag op de tuin omdat hij daar echt kan
ontspannen. Omgeven door planten en bomen voelt hij zich thuis. Hij noemt zichzelf gezond als hij
buiten zit. Wanneer hij heel de dag binnen zit voelt hij zich vervelend. Maar als hij buiten in de tuin aan
het werk is, voelt hij zich 100% goed in zijn lichaam. De natuur heeft een grote rol in zijn leven. ‘Natuur
heeft een belangrijke rol voor mij. Als er geen werk meer voor mij is, dan ben ik niks meer, dan sta ik
aan de kant. Tuinieren is mijn laatste hobby. Daar leef ik nu voor. Als ik dat niet meer kan, dan is dat
het einde.’

Sibbele
Friese Dominee in de Bloklandtuin
Sibbele (35) doet al zeven jaar mee op de Bloklandtuin. In 2012 is
hij met zijn vrouw in de Bloklandstraat in Rotterdam komen
wonen. Al heel snel kwam er een briefje in de bus over de
herinrichting van een pleintje aan de Bloklandstraat. Omdat
Sibbele affiniteit had met tuinieren, twijfelde hij geen moment.
Vanuit zijn eigen drijfveer en zijn missie als dominee van de
Baptistenkerk, wilde hij meer mensen leren kennen in de wijk. De Bloklandtuin was opgezet vanuit de
gemeente en in het begin was er geen begeleiding door GroenGoed. Ieder had zijn eigen kleine stukje
tuin. Maar er was ook wel wat gemeenschappelijk. Uiteindelijk bleek dat toch niet zo goed te werken.
Er was geen vast werkmoment. De een deed veel meer dan de ander. Sibbele zegt dat het goed is dat
GroenGoed nu bij de Bloklandtuin betrokken is. Met een neutrale partij is er ruimte voor iedereen. Voor
meer veiligheid en overzichtelijkheid, werd er gekozen voor een gemeenschappelijk moestuin. Wij zijn
nog steeds allemaal gelijk, maar zij bewaken hier en daar lijnen en mogen die positie ook innemen.
Ik kom vaak fris weer thuis
Een groene omgeving in de stad vindt hij heel belangrijk en waardevol. Hij vindt de wijk het
Oude Noorden van Rotterdam sowieso al niet zo licht en niet zo groen, terwijl er heel veel
mensen wonen. Groen om je heen is belangrijk voor je woongenot vindt hij. Vanwege zijn beroep zit
Sibbele veel binnen. Het doet hem daarom erg goed om af en toe lekker buiten te werken. ‘Ik kom
vaak fris weer thuis’. Door één keer per week te tuinieren voelt hij zich over het algemeen beter. Eigen
groente kopen doet hij nog wel. Vooral in de winter komt er weinig oogst van de tuin. In het
oogstseizoen denkt hij met zijn hele gezin zeker wel twee of drie keer per week van de oogst te
kunnen eten. Dat is leuk, maar het gaat voor Sibbele niet om de oogst. ‘Het is soms meer het proces,
dan het resultaat dat je mee naar huis krijgt’.
Thuis in een gemeenschap met verschillende culturen
Het valt Sibbele op dat er op de tuin echt een kleine ‘community’ is ontstaan. Naast een gezonde
geest in een goed lichaam, vindt hij dat ook goed voor de gezondheid van een mens. Hij voelt zich
deel van de wijk en deel van de tuin. Het bijzondere van deze tuin is toch ook wel de verschillende
culturen die samen komen. Dat is bijzonder. Ja, ik denk dat het gewoon uniek is dat je elkaar toch
goed kan bereiken door zo'n gemeenschappelijke plek. Dat vind ik heel waardevol. Ik hoop dat dat
blijft en kan groeien’.
“De tuin is belangrijk omdat je ergens bij hoort, iets gemeenschappelijks hebt, een gemeenschappelijk
doel, gemeenschappelijke activiteit, structuur. Daardoor verandert de wijk. Daardoor wordt het leven
minder anoniem. Daardoor worden andere mensen ook minder anoniem voor mij. Dat is heel mooi.’
En hoe langer je elkaar kent, hoe meer je ook jezelf kan zijn in die gemeenschap. Dat duurt natuurlijk
eventjes. Maar ik voelde me op een gegeven moment echt thuis. De tuin werd een plek waar ik na een
poosje ook echt mezelf kon zijn. Dat is echt een mooi groeiproces geweest bij mij.
Contact met de bron
Hij leidt niet het meest duurzame leven, vindt hij zelf, maar hij draagt wel zijn steentje bij. Afval
scheiden, plastic, papier en groenafval. Grofvuil of troep op straat melden aan de gemeente, maar
daarnaast ook interesse te tonen in zijn medemens, in bewoners van de wijk in buren: dat is voor
Sibbele, onderdeel van een duurzaam leven. De tuin heeft toch wel een rol gespeeld voor hem in een
stukje bewustwording over hoe wij omgaan met onze wereld, of zoals hij dat noemt ‘de schepping’.
Zo’n wekelijks werkmoment zet je aan tot denken. Dat je hard werkt voor die courgette die straks in je
soep belandt en weet waar het vandaan komt, brengt je meer in contact met de bron.
Natuur is belangrijk voor Sibbele. Je kan genieten van kleine dingen: een vogeltje of een mooie boom.
In de natuur kom je dichter tot God. De natuur is de bron waar alles uit voortvloeit. God heeft ons en
net zo goed de natuur gecreëerd en blijft het ook onderhouden. Wij zijn een beetje de kleine tuinman
en hij is de grote tuinman. Bovendien is natuur ook verbeelding. Van die levendige creativiteit krijg je
ook verbeelding. Van een dood stuk beton, krijg je geen verbeelding.
Mijn droom is dat het blijft zoals het is.
Mijn droom voor de tuin is niet heel anders dan hoe het al is. ‘Maar ik denk dat het gewoon heel
belangrijk is dat die tuin ook duurzaam is, dat we het met elkaar blijven volhouden. Ik denk dat je wel
nog steeds kan groeien in die hechtheid van de groep. Dat is voor mij ook wel
een droom. Dat je elkaar nog beter leert kennen of wat meer in elkaars leven betrokken raakt. ‘Dit is
voor mij een heel waardevolle plek. Een van de plekken in de wijk waar ik het liefste ben, zal ik maar
zeggen. Dus ja, het is voor mij een beetje de natuur in de stad, of het buitenleven in de stad. Het is
gewoon heel veel gezelligheid, heel veel warmte, heel veel omzien naar elkaar, lekker eten, leuk voor
de kinderen. Goed voor mijn hele welbevinden, nou ja, gewoon heel leuk en heel fijn. Dat betekent
best veel.’

Kinderactiviteiten
Wij krijgen steeds vaker de vraag of we
activiteiten met kinderen willen doen. We vinden
dat hartstikke leuk!
JINC komt regelmatig bij ons langs met een
groepje leerlingen uit groep 8 om te zien hoe zo'n
werkmoment eruit ziet. Vorige week hebben we
het kampvuur aangestoken om het werkmoment
af te sluiten met versgebakken broodjes.
BSO Eisvrij doet mee in het Wilgenplantsoen en in Park Pompenburg. De kinderen helpen
ons met de klussen die op het programma staan of mogen lekker buitenspelen.
Kinderen uit de buurt komen af en toe met stichting SOL langs om te zien wat er allemaal in
de wijk te doen is en om de tuinen te leren kennen!
In het Kinderparadijs geeft Daniel dit jaar drie blokken van 5 lessen. Tijdens de lessen laat
Daniel de kinderen zien hoe natuur en techniek met elkaar samen gaan.

Feestelijke opening Bloklandtuin
De oudse én de jongste deelnemers hebben samen de nieuwe Bloklandtuin officieel geopend
door een tak met een takkenschaar door te knippen!
Er waren veel betrokkenen, kinderen uit de buurt, vrienden, vriendinnen en gezinnen
aanwezig! Er was lekker eten en drinken en er werd muziek gemaakt!

Vredestuin
Naast tuinieren wordt er ook een hoop muziek gemaakt tijdens de
maandelijkse kampvuurtjes! (Elke laatste zondag van het maand v.a. 17.00)

Vredestuin Noord
Het gezoem van alle bestuivers tussen de moestuinbedden overstemt
(bijna!) het geluid van de snelweg.

Bloklandtuin
De tuin is onlangs feestelijk geopend. We zijn ook direct begonnen met
het vullen van de moestuinbedden zodat we dit seizoen lekker kunnen
oogsten.

Wilgenplantsoen
Zeven porties snijbiet voor de kinderen van BSO Eisvrij die ons kwamen
helpen. We hebben afgelopen tijd veel (voor)gezaaid en alles is goed aan het
groeien!

Bergwegplantsoen
Samen met kinderen uit de buurt hebben we houtsnippers uitgereden in de
paden en zijn we aan het zaaien geweest in de plantbakken!
.. wacht maar tot we groot en sterk zijn..

Park Pompenburg
Zeker op zonnige dagen zitten de picknicktafels van Park Pompenburg vol.
Personeel van omliggende kantoren komen lekker lunchen, er wordt
geskateboard op het pleintje, en het park blijkt een 'hotspot' voor brzorgers
van Thuisbezorgd.

Tuin op Hofbogen
Er komen regelmatig groepen nationale in internationale studenten,
onderzoekers, toeristen, gemeenten naar tuin op hofbogen. Wij vertellen ze
dan met plezier wat we hier aan het doen zijn.
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