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Genieten van

vlinders in

de VSB-tuin

Tekst: Cynthia van Geel,Inger van der Laan & Vivian Siebering

De VSB Vlindertuinen

Het VSB Fonds en De Vlinderstichting ontwikkelden samen het idee

om bij zo'n 50 zorginstellingen, zoals verzorging- en verpleeghuizen

en tehuizen voor (verstandelijk) gehandicapten, vlindertuinen aan te

leggen. Voor de bewoners van de instellingen betekent deze
- gratis -

tuin eenverfraaiing van de omgeving, terwijl de tuin tevens als toe-

vluchtsoord voor vlinders dient, De instelling moet zelf kinderen uit

de omgeving bij het project betrekken, om zo de integratie tussen de

bewoners en omwonenden te stimuleren. De school ontvangt lesma-

teriaal,waardoor de tuin tevens eeneducatieve functie krijgt. Het

tweejarigeproject is in 2000 van start
gegaan,

met het doel om zo'n 50

VSB Vlindertuinen aan te leggen.
Het project wordt gefinancierd door het VSB Fonds en uitgevoerd

door De Vlinderstichting. Het ontwerp is gemaakt door Tuinbureau

Liesbeth ten Hallers, de tuinen worden aangelegd door BTL Uitvoe-

ring.

Enthousiast De 23e mei 2001 was een zonnige dag, prima

geschikt voor de opening van de vlindertuinbij woon-zorg-

centrum MariaDommer in Maarssen. De heer Van Schaik,

directeur van Maria Dommer en de heer Van den Bosch,

directeur van basisschool De Pionier, openden deze dag

gezamenlijk. De samenwerking tussen de zorginstelling en

de school is immers één van de doelen van het project. Zij

lietentevens het publiek aan het woord, waardoor duidelijk

werd dat de bewoners en kinderen erg enthousiast zijn over

de nieuwe tuin. Een toespraak van de heer Offers, directeur

van het VSB Fonds, mocht uiteraard niet ontbreken, aange-

zien het VSB Fonds de aanleg van de vlindertuinenfinan-

cieel mogelijk maakte. De wethouder van milieu en oude-

renzorg in Maarssen, de heer Bolsius liet namens de

gemeente weten erg blij te zijn met eenvlindertuinenproject

Langzamerhand begint Nederland zich te vullen met

vlinderparadijsjes bij zorginstellingen. De VSB Vlinder-

tuinen zijn een begrip geworden. Op 23 mei werd de

VSB Vlindertuin in Maarssen geopend, waarmee het

officiële startsein voor de ingebruikname van de

VSB Vlindertuinenwerd gegeven.
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in Maarssen. Een zelfgeschreven vlinderlied, gezamenlijk

gezongendoor de kinderen van basisschool De Pionier en

het koor van Maria Dommer, gaf de dag een vrolijke sfeer.

Voor het officiële gedeelte verplaatste het gezelschap zich

naar de vlindertuinzelf, waar de directeur van de De Vlin-

derstichting, de heer Van der Made, een toelichting gaf op

het VSB Vlindertuinen-project. De onthulling van het bord

werd verricht door de herenVan Schaik en Van den Bosch.

Tot slot mochten kinderen en bewoners echte koolwitjes los-

laten, dieal snel een plekje wisten te vinden op de bloemen

in de vlindertuin.

Instelling in beeld Aeneas in Breda is een zorginstelling

waar mensen wonen die door lichamelijke problemen niet

meer voor zichzelf kunnen zorgen. Hier is in het najaar van

2000 een van de eerste VSB Vlindertuinenaangelegd. Op 19

april 2001 vond een feestelijke opening plaats. Deze ope-

ning liet duidelijk zien dat de integratie tussen bewoners en

kinderen van de Openbare Montessorischool al in volle

gang was. De school heeft de vlindertuinreeds opgenomen

in haar lesprogramma.

Een mooie maandagmiddag Elke week komt er een

klas van zo'n 30 kinderen naar de zorginstelling Aeneas. De

helft van de klas gaat buiten aan het werk terwijl de ande-

ren binnen gaan knutselen. Dit alles gebeurt onder toezicht

van 9 bewoners en onder begeleiding van een activiteiten-

begeleidster en een vrijwilliger, die buiten zelf ook fanatiek

meehelpt in de tuin. De kinderen die in de tuin werken

worden meegeholpen door bewoners. Zo harkt een bewo-

ner vanuit zijn rolstoel de graspollen los, waarna de kinde-

ren de pollen uit de tuin verwijderen. Andere kinderen

planten plantjes in de zaaibedden, terwijl een bewoner in

een rolstoel toekijkt en zichtbaar geniet. Binnenwordt er

druk getekend en worden er bordjes met de naam van de

planten geschilderd, om later bij de desbetreffendeplant in

de tuin te kunnen zetten. Na ongeveer drie kwartier wordt

er samen ranja, koffie of thee gedronken. Hierna vertrekken

de kinderen weer naar school. De bewoners blijven nog

even gezellig kletsen en worden vervolgens naar de afde-

ling gebracht of naar buiten gereden om nog even van de

tuin te genieten. Al met al een geslaagd project, waar zowel

bewoners, kinderen als activiteitenbegeleidsters erg enthou-

siast over zijn.

Vrijwilligers gezocht Op dit moment zien de vlindertui-

nen er nog niet echt uitals een paradijs voor vlinders. Daar

zullen we enkele jaren geduld voor moeten hebben. De

Vlinderstichting wil echter wel graag de tuinenvanaf het

begin monitoren. Juist omdat de tuinen allemaal zijn aange-

legd volgens hetzelfde ontwerp op verschillende plekken in

Nederland, geeft het monitoren van de tuinen ons veel

inzicht in de ontwikkeling van planten en voorkeuren van

de vlinders.

Voor de tuinen in Wageningen, Tolbert, Ede, De Koog, Den

Helder, Heerhugowaard en Maastricht hebben zich reeds

vrijwilligers aangemeld. Voor de overige tuinen zoeken we

nog mensen die wekelijks - alleenbij goed weer - 15 minu-

ten de vlinders in een tuinwillen tellen.Geïnteresseerden

kunnen contact opnemen met De Vlinderstichting. —

Een actueel overzicht van aangelegde VSB Vlindertuinen is te vinden

in het katern op bladzijde 19 en op www.vlinderstichting.nl

Jong en oud was aanwezig bij de opening van de VSB vlindertuin in Breda.

De net aangelegdevlindertuinen zien er nog wat kaal uit. Over drie jaar zal

de tuin pas echt in volle glorie te zien zijn.
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