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Food for Good is een tuin voor iedereen met en zonder groene vingers! Een tuin vol groenten, fruit, bloemen en mensen.

Mooie Eerste Zomer!
We hebben een mooie eerste zomer
gehad op de tuin. Twee keer per week kon
er geoogst worden voor Resto VanHarte
en de voedselbank: bonen, courgette,
snijbiet, aardappels, pompoen, prei etc.
We oogstten bijvoorbeeld ruim 12 kisten
bonen, 10 kisten courgette en 11 kisten
spitskool en in totaal ruim 100 kisten! Niet
slecht voor een eerste jaar. Na al dat harde
werken, genoten de vrijwilligers zelf

Resto van Harte
Resto VanHarte kookt met
onze groente. Benieuwd hoe
dit beviel, vroegen wij dit aan
Jolanda Panis, restomanager
van kanaleneiland: 'Het is
heerlijk om te koken met jullie
prachtige en overvloedige
oogst. We springen een gat
in de lucht met de geweldige
samenwerking! Ik verheug me
elke keer weer op de mooie
groenten. Ik ben onder de
indruk van de kwaliteit.'

natuurlijk ook van de groente en aten we
gezellig op de tuin. Inmiddels is het echt
herfst met nog wat late oogst en ander
werk: mesthoop omzetten, winterrogge
zaaien en knoflook poten. Dit najaar
werken we ook aan het tuinontwerp: de
moestuin wordt uitgebreid en het stuk
tuin dat tot voor kort 'wildernis' was, zal
in het voorjaar omgetoverd worden tot
boomgaard en bloemenweide.

Wist je dat...
Veldsla geen familie is van sla maar van valeriaan? Deze inheemse groente doet het goed
in ons klimaat en is bovendien vorstbestendig: het plantje maakt net als boerenkool en
spruiten een soort antivries waardoor het
vriespunt in de bladeren daalt en de cellen
niet kapot vriezen. Niet slecht voor zo'n teer
uitziend plantje!

Vrijwilligers zoeken vrijwilligers!
Vind je het leuk om buiten te werken,
Heb je ideeën over het tuinontwerp,
of heb je een ander talent dat je op
de tuin kunt inzetten? We zijn altijd
op zoek naar mensen die willen
helpen. Ben je geïnteresseerd? Kom
een keer kijken of neem contact op
met Mariken info@foodforgood.nl De
tuin ligt in park transwijk, naast de
verkeerstuin (vreugdenhillaan 50).

Mariken Heitman.

BEN JE OOK GEÏNTERESSEERD?!
Mail naar: info@foodforgood.nl
Kijk ook op www.foodforgood.nl
Of volg ons op:

KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

Onderzoek

Fotowedstrijd

Een tiental Food For Good
vrijwilligers is geïnterviewd
door een studente van de
Wageningen Universiteit. Zij
doet een afstudeeronderzoek
naar de gezondheidseffecten
die deelnemers aan buurtmoestuinen zoal ervaren...

In oktober hebben we meegedaan met de fotowedstrijd
van Groen Dichterbij. De bedoeling van de wedstrijd was
om groene buurtprojecten
op een mooie, ludieke manier
in beeld te brengen. Meer
bekendheid dus voor ons!

Food for good is een project van:

tuinnieuws

November 2013

Food for Good is een tuin voor iedereen met en zonder groene vingers! Een tuin vol groenten, fruit, bloemen en mensen.

Snijbiet
Snij me niet! Riep de snijbiet
Snij me niet! Snij me niet!
Zie je dan niet hoe ik hier geniet!
Hoe ik mij koester in de zon
O, als jij dat eens voelen kon!
Snij me niet! Riep de snijbiet
Snij me niet! Snij me niet!
Ach toe, doe me geen verdriet!
En laat me hier nog even staan
Tot de zon is ondergegaan…
Dankjewel! Dat was fijn!
Snij nu maar snel, zonder al te
veel pijn
Het blad dat je nodig hebt om
te eten
Maar dus graag geen blaadje
méér…
Nou, tot de volgende keer maar
weer!

Snijbiet wordt geoogst door het buitenste, grote blad af te
snijden. De binnenste kern met klein blad blijft staan. Uit
deze groeikern groeit het nieuwe grote blad, dat geoogst
kan worden. Snijbiet kun je op dezelfde manier bereiden als
spinazie. Bijvoorbeeld roerbakken met een teentje knoflook… mmmmmm!

Meditatie

niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden ZIJN...
Onze foto voor de fotowedstrijd van Groen Dichterbij.

FOTO'S EN TEKSTEN OP DEZE PAGINA;

Willeke Heidemann
Vrijwilliger bij food for good

(ontleend aan het gedicht Sotto Voce, uit de bundel
Vergezichten en Gezichten, door M. Vasalis)
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