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Jaarverslag 2019 van Stichting BuitenZinnig 

Weer een jaar voorbij, een jaar waarin prachtige dingen zijn gebeurd. Het is mooi, een 

VoedselBos of ProefTuin maar het gaat toch om de mensen. Mensen die komen, mensen die 

gaan en mensen die blijven voor een langere periode. Het was een goed jaar op het terrein 

van “De Hoop”. Hier een aantal highlights. 

Knotten 

Een bezigheid waar we het gehele jaar door aan 

hebben gewerkt is het knotten van wilgen. Hiervan 

staan er een dikke honderd op het dorp. De wilg is een 

echte productieboom en werd vroeger door de boer 

geplant voor het hout. Wij gebruiken het wilgenhout 

om schuttingen te maken, zoals bij de entree van de 

ProefTuin maar ook takkenrillen waarin allerlei diertjes 

zich prettig voelen. Verder gebruiken we de takken om 

de paden mee aan te geven. We hebben ervoor 

gekozen jaarlijks de wilgen te knotten om de drie 

bomen zodat we straks 1, 2 en 3-jarig hout hebben. Op 

de foto hiernaast is Patrick, een gast van De Hoop bezig om de knot van de wilg te ontdoen 

van zijn takken. 

SBB 

Stichting BuitenZinnig is een erkend SBB leer-werkbedrijf. Zo hebben we dit jaar weer een 

flink aantal stagiaires gehad. Niek, Diana en Sam 

van Helicon in Geldermalsen, maar ook Jeroen 

die Bosbouw doet bij Helicon in Velp. Daarnaast 

hebben we van het Da Vinci College in Dordrecht 

Abdullah en Hazem. Jammer voor de laatste 2 

mannen dat ze hun stage niet konden afmaken. 

Op de foto stageoverleg, Hans en Paul met de 

stagiaires Niek en Diana. 

Yurt/Dourac 

Wat heeft een Yurt te maken met 

een VoedselBos? Een lang 

gekoesterde wens ooit ingegeven 

door een BuitenZinnige avond 

waarbij er een tweetal ontwerpen 

van de ProefTuin zijn gemaakt door 

onze mensen. In het ontwerp 

ontstond de Yurt. Een Yurt is een 

zogenaamde Mongoolse tent. Het 

gaat hierbij om de vorm, we 

bouwen met leem en stro en het 

dak is heel bijzonder, het is namelijk 
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een zelfdragende constructie. We noemen dit een reciprocaal dak. Deze vorm van bouwen is 

nog niet veel toegepast, we konden van dit gebouw geen naam vinden daarom is hij door 

ons gedoopt als Dourac. Hiernaast is het model te zien wat we gezamenlijk hebben gemaakt 

(schaal 1:20). Voorlopig is dit bouwwerk om moverende reden in de ijskast geschoven. Nu 

maar hopen dat hij er snel weer uit mag komen. Hierboven een foto van het model in 

wording. 

Organisch materiaal 

Wat een enorme klus die dikke kleilaag met gras omtoveren tot een humusrijke bosbodem. 

Om dit te bereiken hebben we grote hoeveelheden organisch materiaal nodig. Compost, 

blad en houtsnippers. Compost en blad om door de bovenlaag te frezen en een dikke laag 

houtsnippers om de bovenlaag af te dekken. Het afdekken met houtsnippers heeft naast de 

toevoeging van biomassa aan de bodem nog twee belangrijke functies. Het zorgt er enerzijds 

voor dat er minder ongewenste kruiden groeien, anderzijds zorgt het ervoor dat er minder 

uitdroging is van de grond, zodat er meer vocht wordt vastgehouden en dat is in deze tijd 

van droogte een prachtig bijkomend voordeel.  

 

Op de foto Tom en Jeroen die druk bezig zijn met compost scheppen. 

Stichting Hand 

Stichting Hand dient de zending met praktische en technische hulp. Vanuit Strijen 

ondersteunen ze zendingsorganisaties en hun werkers over de hele wereld. Om Gods 

Koninkrijk te dienen en Zijn werkers te ondersteunen waardoor zij zich nog meer kunnen 

richten op de verkondiging van het 

Evangelie. Dit doen ze door een groot 

aantal auto’s uit te lenen, computers 

klaar te maken en uit te delen, kleding te 

sorteren en weg te geven en nog veel 

meer. Onder dit “veel meer” hebben ze 

ook voedsel welke dagelijks door de 
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mensen van stichting Hand wordt opgehaald bij de plaatselijk AH in Strijen. Hand deelt ook 

uit aan BuitenZinnig. Omdat er te veel voedsel is mogen we 1x per week voedsel komen 

halen. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee en delen dit vervolgens weer uit aan onze mensen, 

de mensen van de Hoop en als we heel veel hebben plaatsen we een oproep op facebook. 

Ook eten we er natuurlijk zelf van tijdens de lunch.  

Ron Bosloper 

Een dieptepunt deze eerste maand van 

het jaar is het plotseling overlijden van 

onze Ron. Zijn maat René, ons hoofd kas, 

zegt hierover: “Zijn gezondheid was broos 

maar we hebben toch een half jaar lang 

erg veel plezier gehad. “ Hiernaast Ron in 

gedachten “lopend vanuit zijn geliefde 

plek “de Kas”. 

Sedum  

Het kweken van de Sedum voor het dak van de Yurt 

gaat zo voortvarend dat de tunnelkas vol is. Daarom 

hebben we naast onze buren, langs de Oudendijk 

anti-worteldoek gespannen en daar alles naar toe 

gebracht. In de zomer was het een prachtig plaatje 

waar menige gebruiker van de Oudendijk te voet, met 

de fiets of de auto van genoot.  

Terras 

Het heeft nog gevroren en we zijn begonnen met het uitzetten van het cunet (uitgegraven 

sleuf) voor het terras.  

Inmiddels is het zo goed als klaar. Wat een 

verandering. Op de rechterfoto leggen Leroy en 

Jeroen 

de 

laatste 

hand aan 

de cirkel met zitmuur welke vastzit aan het terras. 

Gezamenlijke maaltijd 

 

 

 

Tussen de middag wordt er altijd gezamenlijk 

gegeten. BuitenZinnig zorgt hiervoor. Onze mensen 

hoeven dus geen pakje brood mee te nemen van 

thuis. Een VoedselBos zonder voedsel is geen 

VoedselBos. Eten met elkaar schept een band en 
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verbindt mensen. Dat vinden wij belangrijk, daar staan we voor dus: kom op, met zijn allen… 

aan de maaltijd. 

Joke Vink 

Onze topper Joke aan het werk in het atelier, dit 

hoeft verder toch geen nadere uitleg (let op de 

dubbele bril en die blik).  

 

 

 

 

 

 

Keihard werken 

Ja, het soms is het zwaar en moet je 

“keihard” werken zonder mechanische…sorry met mechanisch hulpmiddelen. Op de foto 

rechts Paul ontspannen in de kraan en Jeroen, ook ontspannen op het rupsvoertuig. Lekker 

chill. 

Blad 

Grote bergen blad aangevoerd door de veegmachines van HVC. Alles voor het verbeteren 

van de bodem van de 

ProefTuin.  

Op de foto Hugo, Luuk en 

Jeroen verzetten bergen 

blad met op de 

achtergrond, opgestapelde 

tegels voor de fundatie van 

de Dourac. 

 

 

Oesterzwammen 

Een mooie try-out een 

emmertje oesterzwammen 

broed gekregen van Ton 

Vreeken, Zijn ze mooi en 

lekker, kortom goed gelukt 

en zinvol om straks groter 

op te starten.  
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Vogelhuisjes 

We zijn gestart met de ontwikkeling en het maken van 

vogelhuisjes. We maken ze van watervast multiplex en zijn 

watervast verlijmd. Kortom een gedegen product voor ons 

winkeltje. Vind je het geen bijzonder ontwerp? Het is meer een 

“vogelvilla”! 

 

NL-Doet 

Uiteraard deden we weer mee met dit jaarlijks terugkerende 

evenement van het Oranjefonds. Dit jaar hadden we een 

delegatie  van een winkelfiliaal van DIRK en van Chemours, wat 

een toppers; keihard gewerkt, maar bovenal bijzonder gezellig, 

DIRK en Chemours bedankt. 

 

Jaarfeest 

Het eerste jaar op “Dorp de Hoop zit 

erop, tijd voor een feestje en lekker 

eten met elkaar. Op de foto Aasta, die 

iets uitbeeld voor het spelletje “Hints”.  

Volgens mij was het woord “gezellig” of 

zoiets en dat was het. 

In memoriam Ron Bosloper 

 

Het plotseling overlijden van onze Ron, heeft erbij 

ons allemaal diep ingehakt. Hier op de foto, in 

maart van het jaar, planten wij de eerste boom 

op het terrein voor Ron. Dit doen we samen met 

zijn vrouw Angela, zijn kinderen met aanhang en 

zijn kleinkinderen. Een potentieel majestueuze, 

dat moet het nog worden natuurlijk, Ginkgo 

biloba, de Japanse Notenboom. Geplant op een 

strategische plek op de ProefTuin. 
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Eerste aanplant 

Na de eerste boom de Ginkgo gaan we 

verder mat de aanplant hier zijn we lekker 

bezig om allen aan te planten naar het 

gemaakte ontwerp door Aasta. Ja Michael, 

je gele kruiwagen is prachtig mooi.  

Parkhuis 

Op de foto Hans en Paul op het podium met een psycholoog 

van Het Parkhuis. Het was die avond een soort vraag- en 

antwoordgesprek. Onze Esther is uiteindelijk bij ons terecht 

gekomen (als deelnemer vanuit het Parkhuis). Een leuke 

avond met veel belangstelling. 

 

Stem van Dordt 

Onze drie meiden, op de foto voor 

een stukje in de “Stem van Dordt” 

Van rechts naar links Marthina, 

Gillian en Joke. Joke kijkt toch snel 

even in de camera. 

 

Circulaire economie 

Hergebruik vinden wij belangrijk; dit zijn 

extra dikke tegels uit de wijk Stadspolders. De 

tegels gebruiken wij voor de fundatie van de 

Dourac. Fa. Kloens uit Dordrecht was bezig 

om ze weg te halen en te laten 

vernietigen……zonde. Zij hebben ze gestort 

en wij netjes opgestapeld. Klaar voor 

hergebruik. Op de foto boven Jeroen op de heftruck . die man kan ook echt alles……!  

Bijenmarkt 

Uiteraard waren we weer 

present op de volgens mij 

79e bijenmarkt. De bijen 

waren duidelijk niet blij 

met de komst van al die 

mensen velen zijn die dag 

gestoken hetgeen voor 

de bij betekent: einde 

verhaal. 
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Muizen 

We hebben / hadden last van muizen; we zaaiden plantjes 

en de muizen haalden de zaden uit de grond om ze op te 

eten. Hier een ingenieus systeem om de vraat van de 

muizen tegen te gaan. De muis loopt tegen de schraag naar 

boven en komt niet langs de oranje kunststof flap. Ha, ha: 

vandaag geen kaas ……. uh zaad. 

Gras 

Voor onze Willem een 

wekelijks terugkerende 

bezigheid het korthouden 

van de paden. Hier loopt hij 

met gepaste trots achter zijn 

ronkende machine. Netjes 

Willem. 

Planten  

En vooral blijven planten Hugo. Hier bezig met de salie. 

Drie glazen 

limonade achter 

elkaar en planten; 

planten daar word je 

sterk van Hugo. 

 

Van links naar rechts Aasta, Ralph (gaat gebukt onder de leiding van de dames) en Mirre die 

goed bezig is. 
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Werken in de kas 

En natuurlijk lekker werken in de kas. Links Marinus met een bak P9 potjes net gevuld met 

grond en stekjes van de aardbei. Rechts de nieuwe chef kas René. 

 

Markt  

We hebben ons natuurlijk laten zien op de markt van Molen ‘Kyck over den Dyck’. Niet echt 

heel druk maar wel erg gezellig. Achter de kraam op de linkerfoto van links naar rechts Paul, 

Gillian en Ralph. Op foto rechts, Joke met ‘een bakkie en een tassie’ en achterin Ron. 

 

Bijen 

Onze eerste bijenkast rechts, waar Peter voor zorgt, niet om 

honing te oogsten. De bijen moeten het helemaal zelf doen, 

zoals zelf de honingraten maken het is dus een soort van, wild 

bijenvolk waarbij het 

echt gaat om het 

bestuiven van de 

bloemen, in de 

ProefTuin. Ik moet nu 

echt eerlijk zeggen dat 

onze bijen ……..geen 

zendertje hebben om ze een stroomstootje te geven 

als ze te ver van de kast afgaan. 

Gereedschap opslag 

Is het niet mooi gemaakt door onze Jeroen? Ik vind 

van wel, bedankt man: “opgeruimd staat netjes.” 
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Planten kopen 

En dan met de bus van “de Hoop” naar ……Boskoop planten inkopen. Links Aasta en rechts 

de gespierde rug van René. En met een volle bus terug naar de ProefTuin in Dordrecht. 

 

De Kleine Rug 

Wederom een leuke markt. Het was prachtig weer en het leuke van deze markt is dat je bij 

het Vissertje moet overvaren. Hier onze kraam aan “het Wantij”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waxmelts  

Nieuw in ons assortiment voor ons 

winkeltje waxmelts. Een soort was met een 

luchtje in een vormpje gegoten. Het 

vormpje wordt in een waxmeltbrander 

gedaan. Een waxinelichtje smelt de was 

zodat er een prettige geur vrijkomt die de 

gehele ruimte vult. Op de foto Ron die de 

wax aan het gieten is in de mal.  

Palen in het water 

Je moet er wat voor over hebben om Azobé 

(een bijzonder harde houtsoort) palen in het 

water te krijgen voor de wilgentenenschutting 

aan de ingang van de ProefTuin. Op de foto 

zien we Hans met een lek waadpak tot de 

enkels weggezakt in de blubber. Zoals ik al ze: 

“je moet er wat voor over hebben”. 
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Lepeltje, lepeltje 

Weer een leuke markt met heel veel aanloop. Soms meer mensen achter de kraam als 

ervoor. Maar ja…………het gaat natuurlijk om de gezelligheid. Op de foto van links naar rechts 

Joke (met het rode lokje) Mignon, Michael, Noah (met zonnebril), Pharaïlda, staand op de 

achtergrond links Odin en rechts zijn moeder, staand op de voorgrond links de dochter van 

Mignon en Mirre. 

 

Pasar Mundial Bieshof 

Vooruit dan maar nog een gezellige markt op de Bieshof om de hoek in Stadspolders. 

 

Op de foto van links naar rechts achterin staand met rode trui en paardenstaart Jessica, in 

het geel, Hans op de voorgrond met zonnebril Lawrence, dan achter de kraam: Ron, 

Pharaïlda, de dochter van Mignon en voor de kraam Mignon zelf. 
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Buffelen 

Even een zaterdagje buffelen met de “echte” mannen van “de Hoop”.  

Van Links naar rechts 

op de foto links Ron, 

Marco, Sergei, Sander 

en op de achtergrond 

Maurice. 

 

 

 

 

Natuurlijk moest het echte werk eerst 

gebeuren. Het vlakken en uitzetten van het 

terrein. Hier Hans op zijn knieën aan het werk. 

Hij kon de mannen maar net bijhouden. En na 

afloop lekker eten met elkaar……kippenpoten 

voor deze gelegenheid speciaal klaargemaakt 

door Rougen. 

 

 

Een wonder  

Soms gebeuren er ook spontaan mooie dingen zo ook 

in de kas: een spontane papaverkwam er op. Of toch 

niet helemaal spontaan, we zitten immers op het 

terrein van …..“De Hoop”………. 
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Open Dag  

Weer een markt: de Open Dag van De Hoop. Voor ons 

een thuiswedstrijd. Weinig publiek, ruim 40°C, veel te 

warm…..toch jammer. 

Compost 

Weer een nieuwe vracht compost gebracht. Met 

vereende krachten wordt de compost in de aanhanger 

van de Iseki gegooid. Op de foto: Diana, Niek, Hans, 

Odin, Jeroen en Paul (niet werkend). 

 

Op de foto hierboven is Paul beter 

te zien samen met Yuri; er moet 

tenslotte ook geopperd worden. 

Het is ook erg lachwekkend om 

iedereen te zien werken, maar wie 

het laatst lacht……. 

De Stem van Dordt 

Eind dit jaar is onze column in de Stem van Dordt tot een definitief einde gekomen. Dit hing 

samen met het feit dat de Stem van Dordt ter ziele is gegaan. Het was jarenlang een 

prachtige samenwerking. We hebben heel wat verhalen over de ins en outs van ProefTuin en 

ProefLokaal BuitenZinnig de revue laten 

passeren. Aan alles is een einde helaas, 

maar we gaan niet bij de pakken 

neerzitten. Nieuwe kansen komen er 

altijd, zolang we hier maar naar blijven 

zoeken en streven. Op de foto onze 

schrijver Thierry, die als hij niet schrijft, 

even hard meewerkt in de ProefTuin. 

Die inzet zien we eigenlijk overal: 

Iedereen draagt met een gezonde dosis 

passie het eigen steentje bij. Alleen op 

die wijze wordt ons project tot een 

succes. Het is mooi om te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.  

 

Het was weer een vruchtbaar jaar 
 


