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Beste Vrienden van het Park Darwin, 

Bij deze onze vierde nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u ons ook volgen op  

facebook (https://www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin/) en op onze  

website (http://www.vriendenvanparkdarwin.nl/). 

 

Bemoedigend en groot nieuws is er te melden en daarnaast zijn er natuurlijk de “gewone” zaken. 

Maar we beginnen natuurlijk met het grote nieuws: onze subsidieaanvraag is goedgekeurd! Mede dank 

de inzet en het vele werk van onze voorzitter Sonja Vetter:  

Concreet gesproken is onze vereniging voor dit jaar – 2017- een subsidie toegezegd van 21.000 Euro. 

Verder voor dit jaar kunnen we gebruik maken van toezegging van de 15.000 te besteden aan 

beheer/behoud van tuin en plantsoen.  

De subsidie is ons toegezegd vanuit de subsidieregeling “Activiteiten uitgevoerd door buurtgerichte 

organisaties”;   

Hoe gaan we dat besteden?  In principe door de uitvoering van ons oorspronkelijke plan: met behulp 

van vrijwilligers, onder sturing van een deskundige, de vaste plantentuin behouden. De kosten gaan 

vooral zitten in die deskundige en de coördinator die de vrijwilligers gaat aansturen. 

Daarnaast of juist daarvoor zal er toch een of andere vorm van tehuis ingericht moeten worden: 

vrijwilligers, bezoekers, mensen die deelnemen aan activiteiten moeten een beschutte plek kunnen 

hebben. Kortom: daarvoor komt er een soortement “blokhut” ergens in de tuin. 

Nieuw, t.o.v. de oorspronkelijke ideeën, is dat we, naast de eigen vrijwilligers, ook op zoek gaan mensen 

die om de een of andere reden een achterstand hebben en door deel te nemen aan onze tuinactiviteiten 

een positieve levensinvulling krijgen of hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Denk hierbij aan 

statushouders of mensen met “een afstand tot de arbeidsmarkt”. 

Was Jan, onze tuinman, 5 dagen per week aanwezig, voor ons is dat niet haalbaar. Het idee is dat we 2 

dagdelen per week in de tuin actief zijn. Indien we met genoeg mensen zijn kunnen we dan gemakkelijk 

hetzelfde bereiken als Jan. 

Een oproep: 

- kom ook zelf in beweging: m.n. t.a.v. het onderhoud van de tuin. Natuurlijk is dat werk, maar vele 

handen maken licht werk. Wat betekent het als je een paar uur per week in onze tuin werkt en wat 

krijgt je ervoor terug: gezelligheid, gezondheid, kennis, saamhorigheid? 

Tot slot: op 21 maart 2017 houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Tijdstip 20:00, plaats Van de  ' t 

Hofflaan 29A-A. Agenda en overige stukken zullen u nog per email toegestuurd worden. 

Het bestuur van de Vrienden van Park Darwin: 

Jos Brouwer, Maartje der Kinderen, Sjef van der Pas, Sonja Vetter. 
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