Nieuws uit de Allegro-tuin
2016 09 19
Beste vrienden van de Allegro-tuin,
Op grond van goede ervaringen starten we met het volgende project. Doe je mee?

Samenwerking COA, AZC en Allegro-tuin
Het COA en de Allegro-tuin gaan samenwerken om kwetsbare
bewoners van het AZC een steuntje in de rug te geven. In de
Allegro-tuin bieden we nieuwkomers in Nederland een veilig
plekje om uit hun isolement te komen. Daarom stellen we
vluchtelingen in staat om in een fijne omgeving, de Allegro-tuin, licht tuinwerk te doen en
kennis te maken met de Zeister gemeenschap. Als we onze krachten bundelen kunnen we
met een relatief geringe inspanning twee vliegen in een klap slaan: de tuin wordt
onderhouden en we helpen bewoners uit het AZC.
We hebben ook jouw hulp nodig om dit project succesvol te laten zijn. Wil je eens of vaker
 Deelnemers ophalen en terugbrengen (van Kamp Zeist naar de Allegro-tuin) of
 Thee/koffie/fris en een versnapering verzorgen of
 Begeleiden bij het tuinwerk of
 Aandacht geven met een praatje zodat ook de Nederlandse les in praktijk gebracht
kan worden?
Is één van deze activiteiten iets voor jou? Misschien elke week,
eens per twee weken of een keer per maand?
Geef je dan op bij Hanna via allegrotuin@gmail.com
of 06-46082657. Meer info en foto's: www.beterzeist.nl
Tijd: dinsdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur.
Eerst eens uitproberen mag natuurlijk ook!

Bericht van de penningmeester
In 2014 heeft Beter Zeist een doods terrein aangepakt in het
centrum van Zeist; hoek Antonlaan/Weeshuislaan. Het lag vol
puin van de afgebroken Stinkens’ orgelpijpenfabriek en was
overwoekerd door opgeschoten onkruid. Met jullie hulp en
enkele grote eenmalige sponsorbijdragen is de tuin nu een
lustoord waar het winkelend publiek even komt uitblazen: de
Allegro-tuin. Omwonenden laten er hun kinderen spelen en lezen
ondertussen in een van de zithoekjes hun krant.
De tuin wordt iedere donderdagochtend onderhouden door een
ploegje vrijwilligers, daaronder enkele bestuursleden van Beter Zeist.
Nogal regelmatig echter raken delen van de tuin beschadigd door
jeugdigen die ter plaatse de mogelijkheden uitproberen en daarbij
soms uitkomen bij klein vandalisme. Mogen wij voor het herstel en de

voor de voortzetting van het gewone onderhoud een beroep op u doen? Het gaat niet om
grote bedragen; een kleine bijdrage van uw kant houdt ons al op de been!
Met vriendelijke groet,
Anton Moll van Charante, penningmeester Beter Zeist
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage op NL98 INGB 000 580 3512 tnv Stichting Beter Zeist,
o.v.v. Allegrotuin

Open dag AZC
Wist je dat er zaterdag 24 september een open dag
gehouden wordt in het AZC in Zeist?
Zie voor meer info de link: Open dag AZC.
Sherif, een van de bewoners, die ons elke donderdag
enthousiast helpt in de Allegro-tuin, verwacht ons
allemaal en gaat ons rondleiden door het AZC...
Kom je ook?
Met vriendelijke groet,
Namens alle vrijwilligers,
Hanna van den Dool
Voor foto's: zie het fotoalbum dat door Steffie wordt bijgehouden

