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In de zomer van 2021 kregen we groen licht om te starten met het project Deel de tuin met oudere 

migranten in het Land van Ooij in Nijmegen, met financiering via het Platform Groen gezond en in 

beweging. Omdat werving binnen deze doelgroep in de zomerperiode lastig is, kwamen de 

activiteiten wat later op gang, maar we kijken terug op een hele mooie reeks van ontmoetingen en 

activiteiten die tussen september en november hebben plaats gevonden. 

De Vereniging Land van Ooij heeft ons hartelijk welkom geheten en heeft steeds vrijwilligers bereid 

gevonden om onze bijeenkomsten in de tuin te hosten. In de aanloop en voor de werving hebben we 

al een paar keer groepjes ouderen kennis laten maken met al het moois wat de tuin te bieden heeft: 

moestuinen, boomgaard van fruitbomen, bessenstruiken en bloemen. Een oase van groen en rust, 

maar ook een overvloed aan gezonde buitenlucht, groenten, contacten met nieuwe mensen en een 

ontspannen gezelligheid. Dat is ook precies wat de uiteindelijke deelnemers van het project in de 

evaluatie noemen als ze de pluspunten beschrijven . 

Twee groepen van migranten 

We hebben twee groepen oudere mannen een reeks van bijeenkomsten geboden waarin we hen, 

naast de hierboven beschreven natuurervaring en gezelligheid, ook kennis hebben laten maken met 

gezonde voeding&bereiding en met gezond bewegen d.m.v. de duofiets. 

Er was een Turkse groep, die via de samenwerking met Thuiszorgorganisatie Elele deelnam. In het 

begin was de groep nog klein, omdat een aantal mannen ziek was en ook enkelen nog niet terug 

waren van Turkije. Deze groep bestond uit 5-7 oudere mannen en er was steeds een begeleider en 

kok bij aanwezig, maar daarnaast ook een bewegingscoach en enkele stagiairs. Ze waren erg te 

spreken over uitstapjes naar de tuin, die een mooie afwisseling vormden voor hun reguliere 

dagbesteding. Of zoals een van de mannen zei:  “Je hebt me naar de hemel gebracht”. 

           

Daarnaast hebben we een nieuwe, Arabisch sprekende, groep bij elkaar gebracht die voor een groot 

deel bestond uit Syrische mannen die zo’n 5 jaar geleden als vluchteling naar Nederland waren 

gekomen. Deze groep bestond uit 10-12 personen en was fysiek meer mobiel, maar voor hen was 

heel veel informatie juist weer heel nieuw. Ook waren zij erg eenzaam en zochten naar een zinvolle 



dagbesteding. De begeleiders gaven in de evaluatie aan dat de deelnemers meer levenslust hadden 

gekregen door deze activiteit daar waar depressie en stress op de loer had gelegen. Of zoals een 

deelnemer zei: “Ik loop nu al anderhalf jaar bij een psycholoog, maar het heeft mij nooit zoveel 

vooruit geholpen als een middag hier in deze mooie tuin en met deze fijne mensen”. 

Beide groepen zitten normaal heel veel binnen en werden nu geprikkeld om (letterlijk en figuurlijk) in 

beweging te komen en de stap naar buiten te zetten. Ook werden ze gestimuleerd om mee te doen 

en mee te helpen: brood en pizza’s bakken, afwassen, opruimen, rondlopen in de tuin en herkenbare 

groenten en kruiden zoeken. Ook werd er gezongen, muziek en spelletjes gespeeld en zelfs gedanst. 

Er was dialoog, interactieve gesprekken. Men vond herkenning bij elkaar, maar men was ook 

geïnteresseerd in de nieuwe informatie die deelnemers en gasten brachten.  

 

          
 

Conclusie en voorstel voor 2022 

De relatief korte serie van bijeenkomsten heeft ons gesterkt in het idee dat het buiten zijn en de 

nieuwe prikkels, deze ouderen stimuleert om ‘in beweging te komen’. Zich niet op te sluiten in hun 

eigen huis en leven, maar ook open te staan voor nieuwe dingen. Het project heeft absoluut voldaan 

aan de wens om bij te dragen aan de positieve gezondheid van deze groepen ouderen. Het 

enthousiasme wat de deelnemers en begeleiders delen, heeft ons er ook toe gebracht om plannen te 

maken voor een vervolg in 2022. Dan kunnen we meer groepen ontvangen en er, door de langere 

periode, ook meer structuur en rust in brengen. Een groep Turkse vrouwen van Elele wil ook graag 

gaan deelnemen en we willen ook een nieuwe groep Arabisch sprekende mannen werven. We 

denken dan aan Marokkaanse en misschien ook Somalische mannen. We gebruiken een deel van de 

gelden van dit project om alvast te starten met de werving van een nieuwe groep voor 2022. 

 

We danken het Platform Groen, gezond en in beweging voor de financiering van dit project en 

bestuur en vrijwilligers van Land van Ooij voor hun gastvrije ontvangst en fijne samenwerking! 

   

     

 

            


