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349 aanmeldingen

VSB vlindertuinen

nu al een succes

Tekst: Vivian Siebering

De inrichting van een tuin als vlindertuindraagt direct bij

aan de doelstelling het herstel en behoud van de vlinders in

ons land te bevorderen. Waarom De Vlinderstichting de

aanleg van deze tuinenstimuleert is dan ook wel duidelijk.

Maar wat is de reden dat het VSB Fonds participeert in een

dergelijk project? Daar wilde Arthur Offers, directeur van

het VSB Fonds, wel een toelichting op geven.

Summary
Dutch Butterfly Foundation and the VSB Fund have developeda project in

which butterfly gardens are laid out in homesfor the elderly and t!u sick.

The gardens are designed in such a way that they are pleasant for elderly

people and for children. The aim is to give the elderly anopportunity to

mix with the younger generation and for them to enjoy nature with its but-

terflies.

Arthur Offers is nu bijna vier jaar werkzaam bij het VSB

Fonds als Algemeen Directeur. Hoe word je directeur van

het VSB Fonds? Offers: "Ik werkte voorheen als secretaris

van de Raad van Bestuur bij Fortis Nederland en ben vanaf

het begin betrokken geweest bij de opzet van het VSB

Fonds".

De VSB Vlindertuin in het kort VSB Fonds heeft

samen met De Vlinderstichting het plan ontwikkeld om

zorginstellingen in Nederland - geheel gratis - een vlinder-

tuin aan te bieden. Een tuin die de bewoners een verfraai-

ing van hun leefomgeving oplevert en vlinders een toe-

vluchtsoord biedt. Voorwaarde is wel dat de instelling een

basisschool, scoutingclub of jongerencentrum uit de buurt

bij het project betrekt en garant kan staan voor het onder-

houd van de tuin.

De tuin is door Liesbeth ten Hallers speciaal ontworpen

voor vlinders en voor ouderen/zieken en kinderen. De tuin

heeft voedsel en beschutte plekken voor vlinders. Het pad

door de tuin is verhard en aangepast voor gebruik door

Een VSB Vlindertuin: iets voor uw instelling? Dat is de

titel van de folder waar het mee begon: de stormloop

van aanmeldingen op de aanbieding van het VSB Fonds

om bij vijftig zorginstellingen in Nederland een vlinder-

tuin aan te leggen/'Ja!", zeiden ruim 300 instellingen

voor (verstandelijk) gehandicapten en voor geestelijke

gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen - en

stuurden enthousiast het aanmeldingsformulier in. De

meeste instellingen zittennog in spanning of zij inder-

daad in aanmerking zullen komen voor een tuin, maar

een aantal mag zich gelukkig prijzen bij de eerste

geselecteerde tuinen te behoren

Arthur Offers: "Het zou leuk zijn wanneer er nieuwe initiatieven uit

dit project voortkomen."
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mensen in

een rol-

stoel. Een

gedeelte

van de tuin

is gereser-

veerd voor

kinderen.

In de zaai-

bedden

kunnen ze

naar harte-

lust plan-

ten zaaien

en verplan-

ten, zonder

dat dit

nadelige

invloed

heeft op de

rest van de

tuin. Door

de luwe

ligging van

de tuin en

de vrolijk fladderendevlinders op zonnige dagen, zal het

voor bewoners en bezoekers van de instelling een genot

zijn te vertoeven in de vlindertuin.Op minder zonnige

dagen zullen de vlinders zich niet gauw laten zien, maar

ook dan komen er genoegandere insecten op de tuin af en

is er altijd wat te beleven.

Waarom draagt het VSB Fonds bij aan vlinder-

tuinen? Het VSB Fonds richt zich op projecten binnen

onderstaande aandachtsgebieden:
•

zorg en welzijn
• kunst encultuur

• sport en recreatie

• natuur en milieu

Offers vindt met name projecten die ouderen met jongeren

in contact brengen erg interessant. "Ouderen vinden jonge-

ren vaak lawaaierig, terwijl andersom jongeren vaak vinden

dat ouderen teveel zeuren. Ik hoop dat de VSB vlindertui-

nen eenbijdrage zullen leveren aan het ontstaan van

wederzijds begrip".

Met het ondersteunen van deze projecten wil het VSB

Fonds een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de

samenleving. Bij voorkeur richt zij zich op vernieuwende

projecten en activiteiten die voor brede lagen van de

samenleving van belang zijn en vooral gericht zijn op parti-

cipatie en ontplooiing. Voor het VSB Fonds zijn met name

projecten interessant waarin via verschillende invalshoeken

meerdere doelen wordenbereikt. Zo financierde het fonds

een project waarbij de integratie tussen autochtonekinde-

ren en allochtonekinderen werd gestimuleerd door deze

beide groepen in een naschoolse opvang samen te laten

sporten. Een ander project bracht jonge musici naar zorgin-

stellingen waardoor de jongeren hun eerste podiumerva-

ring konden opdoen en de ouderen eens iets anders te zien

kregen dan de dagelijkse beslommeringen in een zorgcen-

trum. In het project VSB Vlindertuinenstaat ook het bevor-

deren van integratie tussen ouderenen jongeren centraal,

waarbij tevens nog een derde combinatie is gelegd: het con-

tact van ouderen en jongeren met de natuur, in dit geval

vlinders. Met dit project hoopt VSB Fonds een bijdrage te

leveren aan het vergroten van de waardering voor de

natuur bij jongeren en het uit hun isolement halenvan de

bewoners van de zorginstellingen. De vlindertuin is een

Waarom is het VSB Fonds opgericht? "De maatschappelijke

betrokkenheid van het VSB Fonds past in een lange traditie

die teruggaattot het begin van de negentiende eeuw. Toen

werdenop initiatief van de Maatschappij tot Nut van 't

Algemeen de eerste spaarbanken in Nederland opgericht.

Deze betrokkenheid bij de samenleving kreeg in 1990 een

nieuwe impuls toen de maatschappelijke activiteiten van

VSB Bank werden voortgezet onder de naam VSB Fonds.

In de lijn van het verledenkoos het VSB Fonds voor brede

maatschappelijke doelstellingen, met de nadruk op aspec-

ten dieeen duurzame samenleving bevorderen. Een samen-

leving waaraan zoveel mogelijk mensen een actieve bijdra-

ge leveren en die mogelijkheden tot ontwikkeling en ont-

plooiing biedt. Daar was het begin negentiende eeuw alle-

maalom begonnen en daar draaithet begin 21e eeuw nog

steeds om. Vanuit deze traditie steunt het VSB Fonds jaar-

lijks vele honderden initiatievenop een breed maatschappe-

lijk terrein", aldus Offers.

De vlindertuin bij basisschool Dierdonk in Helmond.

FOTO: TUIA WOLTERBEEK

Opening van de VSB vlindertuin hij De Ridderhofin Amerongen.
FOTO: TITIAWOLTERBEEK
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middelom al deze doelen in één keer te bereiken, waardoor

ze elkaar tevens versterken.

Hoe het begon... In het verledenzijn er diverse vlinder-

tuinen aangelegd, die als pilot hebben gefungeerd voor de

huidige VSB vlindertuinen.Deze zijn zowel vanuit initiatief

van De Vlinderstichting als het VSB Fonds opgezet. De

Vlinderstichting heeft in 1998 met subsidie van Stichting

Doen een vlindertuin gerealiseerd bij basisschool 't Schrij-

verke in Den Bosch. Met subsidie van VSB Fonds is in 1999

bij basisschool Dierdonk in Helmondeen (eerste) VSB vlin-

dertuingerealiseerd. Het VSB Fonds heeft zelf in 1999een

vlindertuinbij het Zorgcentrum De Ridderhof in Ameron-

gen latenaanleggen. Dit was de eerste vlindertuindie

zowel aan het zorgcentrum als de basisschool in de buurt

(De Breeakker) is aangeboden.

Veel geleerd Deze drie vlindertuinenhebben in feite de

basis gelegd voor het VSB Vlindertuinenproject zoals dat

nu is opgezet. Van die drie projecten hebben zowel De Vlin-

derstichting als VSB Fonds veel geleerd. In deze projecten

hebben we te maken met verschillendepartijen: subsidie-

gever, projectuitvoerder, tuinarchitect, hovenier en instel-

ling/school. Een goede communicatie tussen alle partijen is

onmisbaar voor het welslagen van het project. Dankzij het

eerste tuinenproject hebben de huidige VSB vlindertuinen

een stevige basis. En dus gaanwe er vanuit dat in 2000 en

2001 alle 50 vlindertuinenkunnen worden aangelegd.

Het VSB vlindertuinen-project is één van de ruim 4000 aanvragen

die per jaar binnenkomen bij het VSB Fonds en één van de 2000

gehonoreerdeprojecten per jaar. In 1999 heeft het VSB Fonds bijna

50 miljoen gulden in projecten geïnvesteerd. Voor wie meer wil

weten over het VSB Fonds is er een website: www.vsbfonds.nl.

De stand van zaken Afgelopen zomer zijn 25 instellin-

gen geselecteerd uit de aanmeldingen die toen binnen

waren (ongeveer 100).

Op ditmoment (half oktober) zijn er 349 aanmeldingen. In

december 2000 wordt de volgende selectie gemaakt. Daarbij

speelt de volgorde van binnenkomst geen rol.

Op dit moment worden de 25 geselecteerde instellingen

door een medewerker van De Vlinderstichting bezocht om

te beoordelenof de locatie geschikt is voor de aanleg van

een vlindertuin.Alle tuinen worden aangelegd door BTL

Uitvoering, een hoveniersbedrijf met vestigingen verspreid

over het land. De eerste tuinen zullen komend najaar wor-

den aangelegd.

Laatste vraag:wat is het leuke aan het werken bij het VSB

Fonds?

Offers: "De betrokkenheid bij de samenleving. Via alle aan-

vragen voor donaties komt de hele samenleving aan de

orde. En door de grote verscheidenheid aan voorstellen

kom je zelf ook op ideeën voor goede projecten. Daar zoekt

het VSB Fonds danenthousiaste partners bij."

Nu al een succes Tijdens de eerste 25 instellingsbezoeken,

is al gebleken dat de VSB Vlindertuinbinnen de zorginstel-

lingen veel los maakt. Groendiensten raken enthousiast

voor het uitbreidenvan de vlinderbeplanting naar het ove-

rig groen bij de instelling. Directies hebben behoefteaan

middelenom voorlichting te gevenaan hunbewoners over

de tuin. In het project krijgen de instellingen materialen

aangeboden, waarmee ze voorlichting kunnen gevenaan

hunbewoners over de tuin. Ook de scholen ontvangen

voorlichtingsmateriaal.

Volgend jaar zullen in ieder geval bij 50 instellingen bewo-

ners van hun nieuwe vlindertuinkunnen genieten. En de

vlinders in de buurt hebben er een paradijsje bij...

Een medewerker van De Vlinderstichting bezoekt een geselecteerde instelling.
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