Volkstuinvitaminen voor minima
Een volkstuin is hard werken, maar vooral ook leuk. Een
volkstuin levert gezond en goedkoop eten, ontspanning,
beweging en sociale contacten. Reden genoeg voor
Stichting CliP om het project ‘Volkstuinvitaminen
voor minima’ te starten. Juist mensen men een
minimuminkomen kunnen de opbrengsten van de tuin
goed gebruiken.
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H

et project is er op gericht om
mensen met een minimum
inkomen te stimuleren om een
volkstuin te nemen. Veelal hebben juist
deze mensen een duwtje in de rug nodig
om zoiets te gaan doen. Ze denken dat
het duur, te zwaar of te ingewikkeld is.
Om die drempel te slechten is dit project
gestart.
Hoe ziet ‘Volkstuinvitaminen voor
minima’ eruit? De volkstuinvereniging
stelt grond beschikbaar en de
deelnemers – die via de sociale dienst
of plaatselijk krant zijn geworven –
krijgen tuingereedschap in bruikleen en
wat zaadjes en pootgoed om te starten.
Ervaren tuinders coachen de deelnemers
en geven advies. Zo wordt de drempel
om te gaan tuinieren verlaagd.
Vanaf 2010 is er gestart in Zwolle,
Dronten en Hoogeveen. In
Tytsjerksteradiel is men onlangs
begonnen. We zien dat medewerking
van de gemeente gewenst is: mede voor

steun aan het project, een ingang bij de
sociale dienst en een kleine subsidie om
het aan te zwengelen. Overal wordt het
project net iets anders vormgegeven,
omdat de situatie per gemeente en per
volkstuinvereniging verschilt.
Deelnemers zijn over het algemeen
enthousiast: ze vinden het tuinieren leuk
en de contacten op het volkstuinpark
prettig. Ongeveer 50% van de deelnemers
gaat na het gratis proefjaar door. Het
werven van deelnemers vraagt enige
aandacht: waar vinden we minima die
mee willen doen en hoe stimuleer je het
project?
Belangrijk is dat er een kartrekker is.
Iemand die de coördinatie op zich neemt
en in de gaten houdt of de afspraken
nagekomen worden. Deelnemers
en tuincoaches moeten geworven
worden, de tuin beschikbaar zijn en de
financiering rond.
Nu gemeenten fors moeten bezuinigen,
wordt de financiële bijdrage van

gemeente veel minder of zelfs geschrapt.
Voor John Kemperman uit Zwolle is
dat geen reden om er mee te stoppen.
Hij is in Zwolle al sinds 2010 de trekker
van het project. De twee afgelopen
jaren hadden de deelnemers van het
minimavolkstuinproject eigen tuintjes.
Daar zijn goede ervaringen mee
opgedaan. John Kemperman heeft nu
één grote tuin, van drie are, met drie
deelnemers. De drie dames die dit jaar
meedoen, vinden het gezellig en leuk om
samen te tuinieren. Ze zijn al druk bezig
met zaaien en planten.
Uit de reserves van vorig jaar kan
Kemperman de kosten van dit jaar
betalen. Hij zegt per jaar ongeveer
€ 250,- nodig te hebben. Hij boort andere
bronnen aan, zoals lokale fondsen of
op andere wijze verhuur, verkoop en
donaties. Met wat creativiteit lukt dit ook.
In de afgelopen jaren is veel ervaring
opgedaan met ‘Volkstuinvitaminen
voor minima’. Veel mensen vinden het
een sympathiek project en een mooi
gebaar naar minima toe, die het vaak niet
gemakkelijk hebben in de samenleving.
Denkt u: ‘Dat is ook leuk voor onze
volkstuin?’ Op de website
www.stichtingclip.nl/volkstuin vindt u
een projectbeschrijving, ervaringen en
aandachtspunten. En we zijn u graag van
dienst met meer informatie via
info@stichtingclip.nl.
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