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Jaarverslag VoedselBos BuitenZinnig 2020  

Januari 2020: 

VoedselBos BuitenZinnig wint een bedrag van 675 euro van de TFI (Tree Fertilizer Injector) 

Goede Doelen Actie  

 

De winnaars bekend!  

Deze Goede Doelen ontvangen binnenkort een cheque t.w.v. 
€ 675,-.  
Gefeliciteerd; 

- Buurtvereniging de Boppeslach in Koudum 
- Kinderhospice Binnenveld in Barneveld 
- Scouting Laurentius Dongen 
- Schoolplein van Basisschool De Brug in Akersloot 
- Stichting Wensambulance Limburg 
- VoedselBos BuitenZinnig in Dordrecht 
 
Wij willen u heel hartelijk bedanken voor het aanmelden van het goede doel dat u een warm 
hart toedraagt. Dankzij uw inzending is deze actie een groot succes geworden. 
 

Februari 2020:  

Takkenrillen worden aangelegd in de ProefTuin, om onze planten en kruiden te beschermen 

tegen regen en wind. Een takkenril is tevens een schuiloord voor allerlei vogels, insecten, 

amfibieën en geleedpotigen. Zo verhogen we de biodiversiteit van de ProefTuin en al dit 

nieuwe leven speelt ook een rol bij de verbetering van de bodem.  

 

 

https://www.facebook.com/KinderhospiceBinnenveld/?__cft__%5b0%5d=AZWgVKA1yXLINwJPh1tquTNrf4lYU9nvxaRgw9nvTJ2JjcMgOVmCfcuEyY9ElNtKZvlvz-qGMwC7zfSRuJxlVxfiGBbfpMYMfYynsJ_hTGoZtX5LME2X3raWgWIC3SDscxWkQuWSRL1Lp6K6y0GT1cVG_AJYhdDHCnhKsGDVDc7mCtTEucdTpBhphSuaUVQgyKBdAbePcuM2VlJ_929A1DSIl_hDy7uNpaAYdkhboQNQow&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ScoutingLaurentiusDongen/?__cft__%5b0%5d=AZWgVKA1yXLINwJPh1tquTNrf4lYU9nvxaRgw9nvTJ2JjcMgOVmCfcuEyY9ElNtKZvlvz-qGMwC7zfSRuJxlVxfiGBbfpMYMfYynsJ_hTGoZtX5LME2X3raWgWIC3SDscxWkQuWSRL1Lp6K6y0GT1cVG_AJYhdDHCnhKsGDVDc7mCtTEucdTpBhphSuaUVQgyKBdAbePcuM2VlJ_929A1DSIl_hDy7uNpaAYdkhboQNQow&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Basisschool-De-Brug-435749003207825/?__cft__%5b0%5d=AZWgVKA1yXLINwJPh1tquTNrf4lYU9nvxaRgw9nvTJ2JjcMgOVmCfcuEyY9ElNtKZvlvz-qGMwC7zfSRuJxlVxfiGBbfpMYMfYynsJ_hTGoZtX5LME2X3raWgWIC3SDscxWkQuWSRL1Lp6K6y0GT1cVG_AJYhdDHCnhKsGDVDc7mCtTEucdTpBhphSuaUVQgyKBdAbePcuM2VlJ_929A1DSIl_hDy7uNpaAYdkhboQNQow&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/wensambulancelimburg/?__cft__%5b0%5d=AZWgVKA1yXLINwJPh1tquTNrf4lYU9nvxaRgw9nvTJ2JjcMgOVmCfcuEyY9ElNtKZvlvz-qGMwC7zfSRuJxlVxfiGBbfpMYMfYynsJ_hTGoZtX5LME2X3raWgWIC3SDscxWkQuWSRL1Lp6K6y0GT1cVG_AJYhdDHCnhKsGDVDc7mCtTEucdTpBhphSuaUVQgyKBdAbePcuM2VlJ_929A1DSIl_hDy7uNpaAYdkhboQNQow&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/voedselbosbuitenzinnig/?__cft__%5b0%5d=AZWgVKA1yXLINwJPh1tquTNrf4lYU9nvxaRgw9nvTJ2JjcMgOVmCfcuEyY9ElNtKZvlvz-qGMwC7zfSRuJxlVxfiGBbfpMYMfYynsJ_hTGoZtX5LME2X3raWgWIC3SDscxWkQuWSRL1Lp6K6y0GT1cVG_AJYhdDHCnhKsGDVDc7mCtTEucdTpBhphSuaUVQgyKBdAbePcuM2VlJ_929A1DSIl_hDy7uNpaAYdkhboQNQow&__tn__=kK-y-R
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Maart 2020:  

Beleeftuin De Heerlyckheid Van het Parkhuis schenkt ons tuinmeubelen en tuinmaterialen 

zoals kratten, hekken, stoelen en planten. 

 

April 2020:  

Vanwege de Coronamaatregelen sluit de ProefTuin tot 28 april. Woensdag 29 april gaan we 

weer aan het werk, voornamelijk met schoffelen. 
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Mei 2020:  

BuitenZinnig zaait vergeet-mij-nietjes voor mensen die in quarantaine zitten of eenzaam zijn 

vanwege de Coronamaatregelen.  

 

 

Juni 2020:   

Deelnemer Ake schildert de keukenvloer in het ProefLokaal. Als de vloer droog is komen hier 

de koelkast en de ijskast te staan; twee onmisbare zaken in een VoedselBos dat ook zelf 

gerechten maakt en laat proeven. 
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Juli 2020:  

Radio Rijnmond bezoekt de ProefTuin 

 

 

Juli 2020:  

Kindercentrum Bambino’s neemt het blotevoetenpad in gebruik, dat deelnemers van 

BuitenZinnig voor haar hebben aangelegd. Het is een daverend succes bij de kinderen. Op 

het pad kunnen zij op verschillende ondergronden lopen zoals zand, grind, hout en gras.  
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Augustus 2020:  

We worden uitgenodigd om pruimen te gaan plukken in een boomgaard. Hiervan hebben we 

allerlei producten gemaakt 

 

 

 

September 2020:  

BuitenZinnig opent een Instagram-account 
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Oktober 2020:  

De Chayote doet haar intrede in het VoedselBos. Deze prikkelige vrucht smaakt ergens 

tussen meloen en komkommer. Een exotische heerlijkheid! 

 

 

November 2020:  

BuitenZinnig twee weken gesloten vanwege Coronamaatregelen 
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November 2020:  

BuitenZinnig komt met de 

Fijne Dagen kist. 

 

 

 

 

 

 

 

December 2020 

 Stichting BuitenZinnig verhuisd naar L.L. Zamenhoflaan 27. Helaas heeft stichting De Hoop 

de gronden verkocht waarop zich de ProefTuin bevond. We hebben alles moeten 

ontmantelen en mee moeten nemen naar onze nieuwe, zij het tijdelijke, stek.  Nu is het 

uitkijken naar een plek waar we permanent neer mogen strijken om ons VoedselBos annex 

ProefTuin van voren 

af aan gestalte te 

geven. Het is een 

bittere pil, maar we 

hebben een prachtig 

team en een al even 

geweldige groep 

deelnemers en 

participanten 

opgebouwd. We 

kunnen en mogen 

deze succesformule 

niet meer uit handen 

geven. Op naar 

nieuwe gronden vol 

vruchtbaarheid! 

 

 

“Ieder jaar worden we vruchtbaarder” 


