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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.

De eerste ontmoeting..
Het was een erg geslaagde middag, afgelopen
dinsdag 26 februari!
Zo'n 45 buurtbewoners, profesionals en
vrijwilligers hebben het terrein kunnen zien
en kennis met elkaar en met Mariken kunnen
maken. Er is verteld over het project en de komende plannen. Verder was er een prachtige
(en lekkere!) worteltjestaart van de Stadsbrug

Het grondwerk
De aannemer die het grondwerk gaat doen, begint deze
week waarschijnlijk al met
het opruimen van het puin
in de hoek grenzend aan
de verkeerstuin. Na de 15e
wordt er begonnen met het
grondwerk: frezen, spitten en
eggen. En het aanleggen van
plein. Plaatsen van het hek
volgt daarna. Dan kunnen we
echt aan de gang!

en had Resto van Harte gezorgd voor twee
overheerlijke soepjes.
Er zijn al zo'n 50 mensen zich daadwerkelijk
opgegeven voor het doen van vrijwilligerswerk op de tuin. Kortom, een goede start van
het tuinseizoen! Een impressie van de middag
is te vinden op www.uindewijk.nl/wijk/kanaleneiland, kijk dan terug naar de uitzending van
27 februari.

De start!

15 maart, NL Doet
Vrijdag 15 maart, 10.30 -16.00 uur.
Ook food for good doet mee aan de landelijke vrijwilligersactie
van NLdoet. We gaan op deze dag voor het eerst met z'n allen
op de tuin aan de slag: hout zagen/kappen, een mesthoop bouwen, de schaftkeet opknappen/schilderen en puin opruimen,
als het weer meezit misschien zelfs al voorzaaien. Aan het einde
van de dag hebben we het terrein omgetoverd van een verlaten grasveldje naar de aanzet tot een bloeiende groentetuin..!
Voor eten en drinken wordt gezorgd, zorg zelf voor oude kleding en een paar laarzen. Je kunt je aanmelden door een mail
te sturen naar ons, of via de website www.NLdoet.nl

Even voorstellen.
Mariken Heitman.
Mariken is aangesteld als tuincoördinator.
Ze runde een biologische tuin in Bunnik
en is ook coördinator van een voedseltuin
in Amsterdam.
In de komende 3 jaar gaat Mariken haar
kennis overdragen aan de tuinders. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de tuin
en de tuinders op eigen benen komen te
staan.
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Volg ons!

Food for good is een icoon
project van Groen dichterbij.
Groen Dichterbij is een campagne van IVN, het Oranje
Fonds, Buurtlink.nl & SME
Advies en wordt mogelijk
gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.

Food for good is ook te volgen via twitter en facebook.
Twitter; @voedseltrans
Facebook; http://nl-nl.facebook.com/pages/Food-forgood/421154644623292

Food for good is een project van:

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