Ruimte voor biologisch
tuinieren

Activiteiten voor een
duurzame stedelijke
samenleving

Mensen die een extra
steuntje nodig hebben in
het leven, krijgen de
gelegenheid mee te doen
in de tuin (Groen is
Gezond !)

Een ontmoetingsplek op het
grensvlak van stad en natuur

Streven naar een kleurrijke
tuin wat betreft deelnemers,
1
en flora en fauna

Inleiding:
Niet alleen bij Land van Ooij maar in de hele wereld zal 2020 herinnerd worden als het jaar
van corona. Vele activiteiten vielen stil en ontmoetingen werden beperkt. Maar de natuur
groeide voort, net zoals onze tuin. Beide zaken bepaalden de voortgang in Land van Ooij.

Ontwikkelingen:
In 2020 had Land van Ooij 57 leden, 5 donateurs en 5 vrijwilligers. Er werden 19 moestuinen
verhuurd waarvan 11 aan mensen met een migratieachtergrond. Volgens het 5-Jarenplan
(dat in 2025 eindigt) streven we naar 50 leden en 25 tuinen waarvan de helft door mensen
bewerkt wordt die Nederlands willen leren. We maken goede vorderingen op weg naar dit
doel.
Door de wisselende coronamaatregelen hebben we zowel werkdagen als vrije werkuren
voor de leden gehad. Ieder weekend werkte gemiddeld een tiental leden en vrijwilligers aan
het opbouwen en opknappen van onze tuin. Naast de reguliere werkzaamheden als frezen,
mulchen, zagen, snoeien en oogsten, is het volgende gebeurd:

•
•
•
•

•
•

Dakbedekking en raam van
de datsja vervangen
Meubilair datsja vernieuwd
Brandhouthok gebouwd
Gereedschapsschuurtje vergroot

Stenen geselecteerd voor
vloer onder luifel
Nieuwe haag aangelegd
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•

Het karretje in de speeltuin
geschilderd

•
•
•

Poort vervangen
Website gestart
Nieuwe pomp aangelegd,
andere gerepareerd

•

Datsja voorkant aangesmeerd en beschilderd

Dank aan alle werkers!
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Activiteiten:

Extern:
Door de coronamaatregelen zijn er nauwelijks grote activiteiten op ons terrein geweest.
De uitzonderingen hierop, allemaal coronaproof, waren:

•
•
•

Wandeling Shelter City
Somalische middag
Ontmoeting Di-Vers

Bij deze activiteiten hebben diverse leden van Land van Ooij ondersteuning verleend.

Wandeling Shelter City (11 juli 2020)
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Somalische middag (18 juli 2020)
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Ontmoeting Di-Vers (19 september 2020)

Een verslag van dit evenement vind je op de website van Bureau Wijland:
https://www.bureauwijland.nl/index.php/festival-di-vers/
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Bezoek:
Verschillende groepen brachten een bezoek aan Land van Ooij of hielden op het terrein een
bijeenkomst. Zo was er een bijeenkomst van Shelter City, vonden er repetities plaats van
wereldkoor El Mundo en bracht bakkerij Arend een bezoek.

Verder waren er ontvangsten van een Hongaarse delegatie, Comenius en Shelter City Gast
Nathalia, vond er de diploma-uitreiking van Kleurrijk Leiderschap plaats en werd er een
rondleiding gegeven aan de Klankbordgroep Migrantenouderen:

,

Ontvangst Hongaarse delegatie

Ontvangst Comenius
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Ontvangst Shelter City Gast
Natalia uit Rusland

Diploma-uitreiking Kleurrijk
Leiderschap

Rondleiding Klankbordgroep
Migrantenouderen
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Intern:
Op 14 maart werd de ALV online gehouden. Verder waren er AZC-werkdagen, een
snoeicursus onder leiding van Marijn van Lieshout en een bijeenkomst op 13 juni.

Een van de AZC - werkdagen

Snoeicursus o.l.v. Marijn van Lieshout

Bijeenkomst 13 juni

Partners:
Subsidies: Provincie Gelderland, Oranjefonds, Zonnewijzer, Emmerikfonds
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Sterker

Lid van Deltaplan Biodiversiteit
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