Nieuws uit de Allegro-tuin
2017 03 01
Beste vrienden van de Allegro-tuin!
Aan het begin van het nieuwe seizoen kijken we tevreden terug op wat
we in 2016 bereikt hebben en blikken we vooruit naar de lente en
zomer.

Samenwerking COA, AZC en Allegro-tuin
Er zijn vorig jaar mooie contacten gelegd met bewoners van het AZC. We zijn erg blij met de
hulp die we kregen van mevrouw en meneer Warrak, Abdulla, Hadir, Souare, Sobhi, Eibo,
Hosain en natuurlijk Rahim en Sherif. Sommigen zijn inmiddels verhuisd maar een paar van
deze vrijwilligers hebben toegezegd graag in 2017 terug te komen!

Vrijwilligers via Meander Omnium
Via Meander Omnium komen er ook mensen helpen, onder
andere M’fedal, Paul, Chris en John. Hiernaast zie je enkele
vrijwilligers in de koffiepauze.
John heeft in de tuin z’n plek wel
gevonden: bijna elke dag werkt
hij aan z’n project om het gras
rond de bomen, struiken en
planten weg te steken. En het
geeft veel voldoening te zien dat de planten daardoor beter tot
hun recht komen en de tuin er netter uitziet!

Foto’s
Wil je weten wat er allemaal groeit en bloeit in de tuin – van de mezenfamilie tot de
gemberplant? Het is allemaal bijgehouden door Steffie in Allegro2016. Inmiddels is zij met veel
inspiratie begonnen aan Allegro2017. Wist je wel dat de winter in de tuin zo prachtig was?
Als je de foto’s ziet dan vind je het ook vast jammer dat die voorbij is 😉

NL-doet, zaterdag 11 maart
Het nieuwe seizoen, dat ‘officieel’ van start gaat tijdens NL-doet, is
voor ons al begonnen met opruimen, repareren en voorbereidingen
treffen: Alain heeft houtsnippers gebracht voor de middencirkel en
de paadjes rond de perken, we hebben compost verspreid en met het
bekende vrachtautootje van Jan zijn bij Piet Hein weer wilgentenen
gehaald voor het bijwerken van de omheining en de hut.

Wil je ook graag dat de tuin komend jaar weer prachtig wordt?
Kom dan helpen op 11 maart! Op de jaarlijkse nationale vrijwilligersdag
kunnen we nog wel een paar groene vingers gebruiken! We gaan weer
wilgentenen vlechten, onkruid wieden, het looppad egaliseren en
reparatieklussen uitvoeren. Rond half 10 ’s ochtends beginnen we, we
werken stevig door tot de lunch, die door Corrie van Pandarve verzorgd
wordt. Daarna gaan we nog even door omdat het zo gezellig is… Laat
maar weten of je meedoet!
We zien uit naar een nieuw seizoen, waarin de tuin er goed verzorgd en bloeiend bij ligt, er
veel gespeeld wordt en mensen blij zijn om elkaar te zien – of ze er nou werken of lekker
uitrusten…

Met vriendelijke groet,
namens alle vrijwilligers,
Hanna van den Dool
hanna.vandendool@gmail.com
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