
          Papendrecht, 31 december 2015. 

Voorwoord van de voorzitter “Sociale Moestuin Papendrecht”  
(onderdeel van het jaaroverzicht 2014/2015) 

 

Geachte lezers, 

Wat is er veel gedaan het afgelopen jaar, de werkgroep heeft heel veel voorbereidend werk 

gedaan, voor de diverse tuinen. Na meerdere keren overleg op gemeente niveau, zijn wij 

rond 20 april een Stichting geworden. Het bestuur is gevormd, plannen worden besproken 

en gemaakt.  

De eerste pilot is de “Moesmolen” gelegen naast Beukmolen 168. Op 30 april is deze tuin 

officieel geopend door de wethouder Kees Koppenol. Dit team van de tuin heeft al in deze 

korte tijd 2 prijzen in de wacht gesleept, nl. het “Groene Lintje” van GroenLinks en een foto 

wedstrijd (prijs € 500,-). De Stichting heeft op ‘Complimentendag’ van GroenLinks een 

compliment gekregen voor de plannen en opzet. 

De andere tuinen die gerealiseerd zijn, zijn: “de Punt” aan de Esdoornlaan, een kleine tuin 

die Italiaans van opzet is. De andere moestuin is door samenwerking met Voedselbank 

Papendrecht en de Gemeente tot stand gekomen. We konden daar starten medio mei/juni. 

Laat in de tijd maar door veel werk te verzetten zijn we er toch in geslaagd om de eerste 

oogst te geven aan de voedselbank. Middels een wedstrijd, gewonnen door Claudia Stijl, is 

aan deze tuin de naam ‘Voedselbron’ gegeven. Samen met wethouder Jan Nathan Rozendaal 

heeft zij de tuin op 26 september officieel geopend. Op Basisschool De Leilinde (in de 

Molenwijk) is een schooltuin opgezet. Ook hebben wij geholpen de tuin van de BSO aan de 

Staringlaan van WASKO op te zetten. 

Tevens is op 26 september een buren- en vrijwilligersdag georganiseerd. Hiervoor was een 

bijdrage aangevraagd (en ontvangen) bij het Oranjefonds. Deze dag is geëindigd met een 

leuke BBQ in samenwerking met de buren van het Westeind. 

Vanuit diverse kanalen zijn wij het afgelopen jaar geholpen, te weten: 

 van een donateur kregen wij 100 groente plantjes; 

 Ad Visser, hoveniersbedrijf, heeft belangeloos een groot deel van de Voedselbron voor 

ons gefreesd; 

 een paar donateurs hebben zich bij ons gemeld, zij dragen bij aan onze financiën;  

 Vreekens zaden uit Dordrecht gaf ons een leuk bedrag aan zaden voor de Voedselbron; 



 van de Gemeente Papendrecht kregen wij een bijdrage voor de aanloopkosten van de 

Stichting en opening van de eerste tuinen.  

Naast dit alles is een kerngroep ook bezig plannen uit te werken m.b.t. een goed opgezette 

‘Seniorenhulp aan huis’, wat op korte termijn zal gaan starten. Op iets langere termijn ligt 

het in de bedoeling een zorghoeve in de Alblasserwaard te realiseren. In het kader hiervan 

zijn wij bezig met het opzetten van een cursus op maat voor de kerngroepleden. Hiervoor 

hebben wij in totaal € 3000,-- ontvangen van Groen en Doen. Van Groene Motor hebben wij 

2 x € 500,-- ontvangen t.b.v. de Voedselbron en uitbreiding tuinen Papendrecht. Er lopen nu 

nog diverse aanvragen voor steun en hulp bij de volgende organisaties: Oranjefonds, KNHM 

en Zorg en Subsidie.  

Het komende jaar zal de kerngroep t.b.v. het onderdeel ‘Seniorenhulp aan huis’ en de 

Zorghoeve een eigen stichting gaan opzetten met een onafhankelijk bestuur.  

In het afgelopen jaar heeft een ieder zich heel goed ingezet, we zijn gegroeid van 3 

vrijwilligers naar ruim 19 medewerkers. Deze enthousiaste mensen zetten zich op diverse 

onderdelen van de Stichting in. Komende jaar gaan we weer verder in overleg met de 

gemeente Papendrecht wat betreft een tuin in de Oostpolder en uitbreiding van het totaal 

aantal tuinen (zowel moes-, kruiden- en/of bloemen). De vraag naar vrijwilligers blijft nodig 

voor de uitbreiding. Zo is er een tuin gepland op het terrein van de VU Papendrecht, de 

Waalburgh en diverse basisscholen hebben belangstelling. Al met al een goede start van 

onze Stichting met leuke vooruitzichten. 

Als we nog even kijken naar de toekomst, wij willen uitbreiding van tuinen waar bewoners 

samen kunnen komen. Niet onbelangrijk: plekken voor de jeugd, groen met activiteiten, 

educatie. Ook het opzetten van een eigen bibliotheek met gerichte literatuur is in de 

planning. Daarnaast willen de PR-activiteiten uitbreiden, met onder andere als doel meer 

donateurs te vinden en bedrijven te zoeken voor samenwerking. Ook zal er aandacht 

gegeven worden aan een nieuwe folder t.b.v. de sociale tuinen, een nieuwsbrief die 4x per 

jaar zal worden uitgegeven. Bovenal willen we een goed contact onderhouden en waar 

mogelijk uitbreiden met de inwoners van Papendrecht.  

Leo, Quist, voorzitter 


