HEITJE &
KARWEITJE
Kom samen met je collega’s
een dagje op onze tuin helpen
en steun de Voedselbank

WAT
DOEN
WIJ?

Bijna 500 gezinnen in ’s-Hertogenbosch e.o. zijn voor hun
dagelijkse levensbehoeften afhankelijk van de voedselbank. De
voedselbank stelt voor deze mensen pakketten samen. De inhoud
hiervan hangt af van producten die bedrijven beschikbaar stellen.
Verse groenten en fruit ontbreken echter vaak.
Daarom is Voedseltuin Villanueva in 2014 gestart. Ons hoofddoel
is zoveel mogelijk groenten en fruit aan de Voedselbank te leveren.
Zo maken we de pakketten gezonder en groener!
Naast dit doel hebben we nóg drie doelstellingen:
• Het ondersteunen van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt bij de reïntegratie naar betaald werk;
• Educatie aan jong en oud, door bijv. tuinbezoeken;
• Het versterken van de biodiversiteit in het gebied,
boven en onder de grond.

Een enthousiaste groep vrijwilliger
s zet zich het hele
jaar in voor het leveren van voldoen
de groenten en
fruit. Jullie hulp kunnen we daar alti
jd bij gebruiken!

PLAN EEN
TUINBEZOEK
de

Een tuinbezoek is een leuke dag inehelpen op
actief me
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ag mee in het
Daarnaast nemen we je gra
edseltuin en laten
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je bij aan het goede
Met een tuinbezoek draag
t in tuinieren en
doel, je krijgt meer inzich
stichting doen.
krijgt inzicht in wat wij als
oek goed combineert
En wist je dat een tuinbez
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Mogelijke acti
viteiten
tijdens jouw tu
inbezoek:
• Oogsten groe
nten en fruit;
• Paar uurtjes
schoffelen
en onkruid wie
den;
• De bijen- of
kruidentuin
onder handen
nemen.
• Verzorgde lu
nch, borrel
of diner met oo
gst uit
eigen tuin;
• Vergaderen op
de tuin;
• Wandelen do
or het
nabijgelegen na
tuurgebied
de Moerputten.
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INTERESSE?
Ben jij enthousiast geworden voor een tuinbezoek
of wil je aanvullende informatie?

Kijk op www.voedseltuinvillanueva.nl of stuur een mail
aan Ton via tuinbezoeken@voedseltuinvillanueva.nl.
Vermeld in het onderwerp ‘Tuinbezoek’ en in de tekst je
telefoonnummer. Ton neemt spoedig contact met je op.

