Overhandigen cheque moestuinproject ter gelegenheid 40-jarig bestaan Stichting
Milieuzorg Zeist e.o.
Op 29 december 2011 bestond de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. 40 jaar. Ter gelegenheid
van de heugelijke feit is bij de Stichting Milieuzorg Zeist het idee ontstaan een financiële
bijdrage te leveren aan een project dat de jeugd bewust maakt van haar leefomgeving. Dat
bleek uiteindelijk nog niet mee te vallen. De eerste gedachte was aan een school in ZeistWest een bijdrage te leveren voor het
plaatsen van zonnepanelen. Alhoewel er
een school was gevonden die
vanwege het duurzaam en ook leefbaar
maken van de school
zonnepanelen wilde plaatsen en de
Stichting
daaraan een financiële bijdrage wilde
geven,
liep het contact daarover, ondanks
herhaalde reminders van de Stichting,
uiteindelijk helaas dood. Daarna was
de gedachte een bijdrage te geven
voor het plaatsen van attentieborden
bij mierenhopen in een bepaalde
groenstrook in Zeist, een initiatief
van een bewoner uit de
Dichterswijk. Juist door
bewoners en ook de jeugd
bewust te maken dat zo maar
midden in de stad rode
bosmieren voorkomen kun je
verwondering voor de natuur
opwekken. Ook dat ging echter
uiteindelijk niet door aangezien de
gemeente verwachtte dat door het plaatsen van
borden de aanwezige mierenhopen juist eerder gevaar
door vandalisme zouden lopen dan dat ze zouden worden
beschermd.
Inmiddels ontstond er binnen de gemeente steeds meer belangstelling voor
stadslandbouw. Ook scholen zag je daarop inspringen. Met name de Brede School in Den
Dolder wilde al een tijdje graag een schooltuin waar de leerlingen hun eigen groenten leren
opkweken. In de praktijk is zo'n
project ook niet zo eenvoudig
van de grond te krijgen. Eerst
moest nog een geschikte plek
worden gevonden, waarvoor
uiteindelijk een stuk plantsoen
gelegen bij het
bejaardencentrum van Pelita het
meest geschikt bleek. Oudere
mensen kunnen zo genieten van
de kinderen die er groenten
verbouwen, terwijl tegelijkertijd
ook het plantsoen er vrolijker uit
komt te zien. Om het de
schoolkinderen iets
gemakkelijker te maken werd
besloten niet direct in de grond
te telen maar in fraaie houten bakken. Die zijn uiteindelijk getimmerd door leerlingen van de
Dijnselburgschool-Praktijkonderwijs. Zo zie je dat door vereende krachten er uiteindelijk een
mooi initiatief van de grond komt. Tijdens de feestelijke opening op 24 april 2014 die door de
wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof werd verricht is door de voorzitter van Stichting Erik
Notenboom aan de initiatiefneemster van het project, een lerares van de Brede school, een
cheque van euro 500 voor het moestuinproject overhandigd. Die cheque zal uiteindelijk
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worden gebruikt voor de aanschaf van materialen, zaden etc.. Dat bleek ook hard nodig want
er zaten nadat de eerste planten, zoals sla,
aardbeiplanten, afrikaantjes etc waren geplant,
meteen al kraaien in en op de bakken om die planten
vrolijk op te eten. Dus is het verstandig de
moestuinbakken met gaas af te dekken. Al met al is
toch een goede bestemming gevonden voor de
financiële bijdrage van de Stichting in het kader van
haar 40-jarig jubileum. Kinderen leren zo, tot vreugde
van de aanwonende bejaarden, hun eigen groenten
te verbouwen, en maken al doende tegelijkertijd
kennis met de wonderen van de natuur. En nu
natuurlijk na alle arbeid wachten op het eerste
oogstfeest.

