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

Een ontmoetingsplek creëren op
het grensvlak van stad en natuur
Streven naar een kleurrijke
tuin w.b. deelnemers en
flora en fauna

Inleiding
Dachten we in 2020 nog een uitzonderlijk pandemiejaar te hebben, 2021 bleek helaas niet
anders. Vele activiteiten vielen stil en ontmoetingen werden beperkt. Maar de natuur
groeide door, net zoals onze tuin. Beide zaken bepaalden de voortgang in Land van Ooij.
Ontwikkelingen
In 2021 had Land van Ooij 52 leden, 5 donateurs en 5 vrijwilligers. Er werden 21 hele en
halve moestuinen verhuurd waarvan 10 aan mensen met een migratieachtergrond. Volgens
het 5-Jarenplan (dat in 2025 eindigt, zie annex) 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. Voor de andere
doelstellingen, zie de annex vijfjarenplan. Naast de reguliere werkzaamheden als frezen,
mulchen, zagen, snoeien en oogsten, is het volgende gebeurd:

Streven naar een kleurrijke
tuin w.b. deelnemers en
flora en fauna

De vijver is aangelegd. De eerste amfibieën en
insecten (op de foto een libel) voelen zich er al
thuis.

Op vogelexcursie.

Het torenvalknest is op een hogere paal geplaatst en zie … de
eerste inspectie vond al plaats.

Een ontmoetingsplek creëren op
het grensvlak van stad en natuur

De oude half verrotte vlonders onder de luifel zijn vervangen door
een stenen vloer. De tafels en stoelen staan nu stevig en het water
loopt goed af.

Enkele laagstamfruitbomen
werden vervangen door
hoogstam. Het doel is om zo
een mooier landschap en
meer ruimte voor
ontmoetingen te creëren.
Het zal op korte termijn ten
koste van de opbrengst
gaan.

De zonnepaneleninstallatie is gebouwd. We kunnen nu
elektrisch koffie en thee zetten, er is licht in de datsja, en we
hebben al elektrisch gezaagd en door microscopen gekeken.

Ruimte bieden voor
biologisch tuinieren

De aardbeioogst.

We hebben héél veel mensen kunnen
verblijden met de pompoenoogst van het
gemeenschappelijke veldje.

De appels en peren konden in de koelcel in een speciaal gemaakte
gaaskast opgeslagen worden. Een deel werd verwerkt tot
biologisch appelsap.

Bessen, oa voor de voedselbank.

Activiteiten organiseren over
een duurzame stedelijke
samenleving (samen
met Kleurrijk Groen en
Bureau Wijland)

De Stichting KUS plaatste een kunstwerk bij de tweede
poort. We zijn nu een van de Vrede- en Vrijheidstuinen
in Nijmegen. Op 11-12 vond een fietstocht langs deze
kunstwerken
plaats met een

pauze in onze tuin.
Daar trad Alda op met haar kussende giraf.

Het jaarlijkse bezoek van Comenius, een
wisselende groep executives die op
leiderschap reflecteert. Qader
modereert de groep en ze genoten van
een lunch en rondleiding in de tuin.

Voor het eerst hield het Pontemcollege (de vroegere
Internationale Schakelklas) een duurzaamheidsweek in de tuin.
Op het programma stonden de onderwerpen: circulaire
economie, afval, energie, biologische landbouw, gezond koken
en eten, gezonde body olie en zalf, en biodiversiteit. Het werd
samen met New Rootz (talentontwikkeling voor jongeren van
diverse afkomst) georganiseerd. Zo’n 20 leerlingen volgden de
theorielessen en workshops van Rien, Mart, Daad en Simone.
Andere leden en vrijwilligers assisteerden hierbij.

Op 10-9 hield de stichting Zevenheuvelenloop
hun jaarlijkse uitje in onze tuin met oa een
Syrisch 4gangendiner. Simone, Daad, Lenie,
Yvon en Stefanie waren de gastvrouwen.

De internationale jongeren van Road Trip waren
neergestreken op ons land. Liesbeth en Sam
waren de gastmensen.

Op 25-6 was de heidag van Bureau Wijland. MarieJosé, Kitty, Maarten en Henk verzorgden het eten
en de logistiek.

Op 3-7 vond weer de Solidariteitswandeling plaats. Het
was goed uitrusten en bijpraten in de tuin. De 12e Shelter
City-gast Guliaim vertelde over haar verblijf hier. Liesbeth
had een heerlijke soep gemaakt.

Het Di-Vers festival dat we voor de derde keer samen met Bureau Wijland en
Kleurrijk Groen organiseerden was een groot succes. Naar schatting hebben
ongeveer 700 mensen het festival bezocht, onder wie relatief veel jongeren.
Dankzij het zonnetje en de vele optredens was er een relaxte sfeer waarin
veel ontmoetingen plaatsvonden. Bijzonder was dat er een groep van ruim 30
net aangekomen Afghanen aanwezig was. Land van Ooij verkocht hapjes,
drankjes en producten uit eigen tuin. Op drie podia kon je kiezen tussen
dichters, muzikanten en spoken word artiesten. Rapper Chi van The Mansion
had zelfs een speciaal lied over diversiteit voor ons gecomponeerd. Nabij de
ingang was het druk met de kinderactiviteiten van Bona Baana. Kort ernaast
had kunstenaar Oussama Diab een kunstwerk neergezet waarop kinderen
teksten en tekeningen bevestigden.

.

Kortom, een succesvol festival, mede dank zij de grote inzet van de leden. Het
heeft ook wat inkomsten voor de verenigingskas opgeleverd.

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

Door corona konden we dit jaar helaas
maar weinig mensen uit het AZC
ontvangen. Wel waren internationale
deelnemers uit het taalcafé vaak van de
partij.

Op 6-11 kwamen 12 net aangekomen vluchtelingen uit Heumensoord
rust, gezelschap en een hapje en drankje zoeken in onze tuin.
Liesbeth was gastvrouw.

Er waren dit jaar 3 groepen via Sterker wekelijks te gast in
de tuin: dagopvang Nederlandse ouderen (vrouwen),
Turkse mannen (via Elele) en Arabisch sprekende mannen.
Het programma bestaat uit een lunch, wandelen in de
tuin, een eigen moestuin onderhouden. Coaches kwamen
langs om te praten over gezond eten en bewegen. MarieJosé, Moniek, Mart en Charlotta waren gastmensen.

Organisatie en communicatie

Er waren twee Alv’s (Algemene Ledenvergaderingen), een
schriftelijk (vanwege corona) en een fysiek. Er werden
afspraken gemaakt over het huishoudelijk reglement, over
de taakverdeling tussen bestuur, beheergroep en
kerngroepen, het meedoenpotje, het veiligheids- en
plukbeleid, het verhuren van de tuin en het
aannamebeleid. Vooraf aan de laatste alv vond een
levendige discussie plaats met Robin Lexmond (foto) over
het project Living Lab Ooijpolder-Groesbeek.

Tijdens de coronamaatregelen vonden geen vaste werkdagen plaats maar vrije ‘inloopuren’.
Daarbuiten waren er een vijftiental zaterdagen waar gemeenschappelijke werkzaamheden
uitgevoerd werden. Er kwamen gemiddeld zo’n 15 leden en vrijwilligers gemeenschappelijke
activiteiten uitvoeren.
Er vond een bestuurswisseling plaats: Daad en Henk hebben het bestuur verlaten. Sam is
bereid gevonden om 1ste penningmeester te worden.
Om de communicatie te verbeteren is een smoelenboek en een viermaandelijkse
nieuwsbrief voor leden en vrijwilligers opgezet. De groepsapp en de website blijven bestaan.
Tot slot vond er een uitwisseling plaats met Stadslandbouw Arnhem en (online) Living Lab
Ooijpolder-Groesbeek.

Annex: Vijfjarenplan Land van Ooij
Het Land van Ooij is een vereniging. De statuten van de vereniging zijn notarieel vastgelegd
(BB/20183201) en online opvraagbaar.
Visie: Door samen actief te zijn in een biologische tuin, en door ervaring en kennis uit te wisselen
wordt een bijdrage geleverd aan een diverse, duurzame en kleurrijke samenleving aan de rand van
Nijmegen.
Missie: Daarom willen wij door middel van de biologische tuin mensen met verschillende culturele
achtergronden bij elkaar te brengen.
Algemeen doel: Bevorderen van de biologische en culturele diversiteit aan de rand van Nijmegen.
Doelstellingen:
1. Een ontmoetingsplek creëren voor mensen met verschillende culturele achtergronden in het
toegangsgebied naar de Ooij, op het grensvlak van stad en natuur;
2. Meerdere activiteiten realiseren die aansluiten bij het streven naar een duurzame stedelijke
samenleving; dit doen wij in samenwerking met Bureau Wijland: Partner in diversiteit en
duurzaamheid en hun project Kleurrijk Groen.
3. Ruimte bieden voor biologisch tuinieren;
4. Mensen die een extra steuntje nodig hebben in het leven, de gelegenheid geven om mee te
doen aan de tuin.
Te behalen resultaten (binnen 5 jaar):
1. Het terrein van het Land van Ooij is ingericht en onderhouden zoals geformuleerd in het
‘Beheerplan’. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de leden.
2. Er zijn daartoe wekelijkse werkdagen georganiseerd voor de algemene werkzaamheden zoals
onderhoud fruitbomen, hagen, (fruit)struiken en aan gebouwtjes. De meerjarige gewassen
zoals het fruit, de kruiden en de bloemen zijn eveneens gemeenschappelijk.
3. Er zijn ieder jaar minstens 50 actieve leden. De leden en het bestuur houden zich aan het
‘Huishoudelijk regelement’.
4. Er zijn 25 productieve biologische moestuinen verhuurd waarvan minstens 50% mede
bewerkt wordt door ‘tuinmaatjes’: mensen die graag de Nederlandse taal willen leren,
gekoppeld aan een van onze leden om zo al doende de taal te leren, contacten te krijgen en
kennis te delen op het gebied van tuinieren in een gezonde en ontspannen omgeving.
5. Minstens 6 maal per jaar wordt een cursus of workshop voor de leden georganiseerd, ism
Kleurrijk Groen.
6. Minstens eenmaal per maand ontvangen we – in samenwerking met de vrijwilligerscentrale
Nijmegen – 5 vluchtelingen uit het AZC om samen met hen in de tuin te werken. Dit vanuit
het idee dat ‘groen gezond is’ en een welkome afleiding kan zijn.
7. Er wordt jaarlijks 1 perceel aan een groep kwetsbare mensen (zoals beginnend
dementerenden) samen met een begeleider-mantelzorger verhuurd om gemeenschappelijk
te tuinieren (omdat aangetoond is dat dat de lichamelijke en geestelijke gezondheid
bevordert).
8. Er is jaarlijks 1 activiteit voor een breed publiek georganiseerd, bv een jaarmarkt.
9. Er zijn jaarlijks voldoende inkomsten gegenereerd om kostendekkend te zijn: contributie,
verhuur van de moestuinen, verkoop productie (bv op de jaarmarkt), verhuur van het terrein
(evenementen, feesten), subsidies en donaties.
10. Jaarlijks wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over de activiteiten en uitgaven.

