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Vereniging Vrienden van ParkDarwin
Je kunt op verschillende manieren Vriend zijn van de
vereniging:

- Leden betalen €1 0 per jaar en kunnen meepraten
en meebeslissen op de ledenvergaderingen.

‐ Vrijwilligers werken één of meer dagdelen per
maand mee in de tuin of zetten zich op andere wijze
in voor de vereniging.

‐ Donateurs steunen de vereniging met een
vrijwillige financiële bijdrage.

‐ Belangstellenden ontvangen alleen de
nieuwsbrief.

‐ Combinaties. Een vrijwilliger is niet automatisch
lid. Als je naast het meewerken in de tuin ook
financieel wilt bijdragen en lid wilt worden, of als je
als lid ook in de tuin aan de slag wilt, kun je dit
opgeven bij anna@vriendenvanparkdarwin.nl. Als je
als lid méér betaalt dan het lidmaatschap, ben je
automatisch ook donateur.
Alle Vrienden ontvangen de nieuwsbrief.
Bankrekening: NL93 SNSB 0935 4092 54 t. n. v.
Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam.

Bordenindeling Bloementuin van Darwin

Wat zeldzaam is moet je koesteren

Vrijwilliger aan het woord

Sonja was gestuit op een culinair nieuwtje:
siroop van magnolia bloesems zou een
onweerstaanbaar lekker en gezond drankje
zijn. Dus verzamelde zij met behulp van deze
en gene de verse bloesems van onze prachtige
magnoliaboom, zocht verschillende recepten
uit en begon te experimenteren. Recept 1
bestond uit het in water weken van de bloesem
en vervolgens met wat suiker opkoken. Dat
bleek niks. Recept 2 kwam al dichter in de
buurt omdat er 24 uur geweekt werd met
schijfjes citroen erbij, daarna met suiker
opkoken – deze siroop was al heel aangenaam.
Tsja, en wat doet men dan? Men zoekt een
aantal proefkonijnen die het geheel moesten
beoordelen. Niet toevallig was dat een ploegje
tuiniers waarvan enkele waaghalzen het
aandurfden. Men was niet enthousiast. Dus
met recept 3 aan de slag: iets bewerkelijker
maar goed van smaak en mooi van kleur. Ook
hier een groepje tuiniers gevraagd te proeven.
Dit keer alleen maar goedkeurende geluiden.
Dat is het dus. Op de Boekettendag kan men
een flesje met deze exquise siroop kopen.
Lekker als limonade of in de prosecco. Het
recept houden we uiteraard geheim. Het
geheim van de Bloementuin van Darwin.

Vrijdenken met Spinoza: de Spinozaroute
De Bloementuin van Darwin was de plek waar de
Spinozaroute officieel werd gelanceerd in aanwezigheid
van initiatiefneemster Nanda van Bodegraven, twee
bestuursleden van de Amsterdamse afdeling van het
Humanistisch Verbond, Ivar Manuel van Stadsdeelbestuur Oost (en later ook zijn collega van Zuid), de pers
(Parool, Telegraaf) en een fotografe. Nanda vertelde
bevlogen over 'haar' route en over de kracht van
Spinoza die ons kan inspireren altijd goed zelf na te
denken over alles in het leven. Het was mooi zo in ons
groene paradijs en iedereen was vol lof over de
Bloementuin en geïnteresseerd in de vereniging en het
werk van de vrijwilligers. Ook het tuinhuis werd
bewonderd en vooral onze mooie werkkast!

Nanda van Bodegraven en Ivar Manuel op de
Spinozabank in de Bloementuin

Op het bankje links van de hoofdingang is de speciale
leuning (in dit geval met het hoofd van Spinoza)
gemonteerd. Op de leuning vind je de QR-code
waarmee je de bijbehorende podcast kunt starten. Deze
zet je aan het denken over de relatie tussen mens en
natuur. En waar kan dat beter dan in de Bloementuin?
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