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VSB Vlindertuinen

voor vlinders

en kinders

tekst: Titia Wolterbeek

& Paul van der Waal

De cirkelvormige

tuinen, die verspreid

door het hele land bij

zorginstellingen

worden aangelegd,

zijn speciaal ingericht

voor vlinders. Een

haag met vuilboom,

liguster en meidoorn

zorgt aan de noord-

kant voor beschut-

ting. In de vaste

plantenborder is gedurende het gehele vliegseizoen van

vlinders nectar te halen. Een puinheuveltje biedt al bij een

beetje zon gelegenheid voor de vlinders om zich op te

warmen; in het bloemrijk gras staat een grote verscheiden-

heid aan wilde planten. En natuurlijk ontbreken de vlinder-

struiken niet. Maar ook kinderen en ouderen kunnen er uit

de voeten: het pad is rol-

stoelvriendelijk en er zijn

speciale zaaibedden waar

kinderen en/of bewoners zelf

kunnen tuinieren.

De tuinen worden aangelegd bij verzorgingstehuizen, instel-

lingen voor verstandelijk gehandicapten, psychiatrische

ziekenhuizen. Voorwaarde is dat er contact wordt gelegd

met een school of groep kinderen uit de omgeving. Daar-

mee kunnen gezamenlijke activiteiten rondom de vlinder-

tuin worden opgepakt. Bijgaand stukje is een bericht dat

wij uit Leerdam toegestuurd kregen van een van de leer-

krachten van de Johannes Calvijnschool over de opening

van ‘hun’ vlindertuin.

De aanleg van VSB Vlindertuinen is nog steeds in

volle gang. Dit voorjaar worden er naar verwachting

weer tien nieuwe tuinen gerealiseerd. Daarmee zijn er

dan ongeveer 80 VSB vlindertuinen te bezichtigen.
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Een vlindertuin in Leerdam Leerdam- Verzorgingshuis

Huis ter Leede krijgt een eigen vlindertuin. De officiële

opening vindt plaats op maandag8 juli. De tuin is aan-

gelegd door de Vlinderstichting. Het geld is beschikbaar

gesteld door het VSB fonds. Huis ter Leede had de tuin

aangevraagd in nauwe samenwerking met de Johannes

Catvijnschoot. Leerlingen van groep 7 zullen dan ook bij de

opening aanwezig zijn. Tot zover het krantenbericht.

Op die zonnige

middag liepen de

kinderen naar de

tuin. Eerst werden

de struiken en

planten bewonderd.

Daarna liepen we

naar de recreatie-

zaal, die in korte tijd

vol liep: bewoners,

directie, personeel,

afgevaardigden enz.

De directeur heette

iedereen welkom en

gaf een korte

beschrijving van het

totstandkomen van de tuin. Hij was blij met de fraaie tuin

voor oud en jong. Toen kreeg de wethouder het woord.

Vervolgens kwamen de kleintjes naar voren om het vlinder-

lied te zingen.

Daarna ging het hele gezelschap naar buiten voor de

officiële opening. Het duurde even voor iedereen een

plekje had veroverd bij de tuin. Er waren best veel ouderen

in rolstoelen of met krukken. Wat een betrokkenheid! In

het midden stond een glazen afgesloten bak. De directrice

en de wethouder trokken er een doek af en de koolwitjes

die in de bak zaten, fladderden weg.

In september gingen we weer kijken met onze 29

kinderen. We zagen

op buddleia en

hemelsleutel

atalanta, dagpauw-

oog en een gehak-

kelde aurelia! Terug

liepen we langs

tuintjes en ontdek-

ten bijen, hommels,

zweefvliegen,

wantsen, libellen én

uiteraard fladde-

raars. Tot onze grote

verrassing zagen we

een bruin-grijs vlindertje, snel, van bloem naar bloem

zoeven: een kolibrievlinder! Op school werd deze dag-

actieve nachtvlinder opgezocht in diverse vlinderboeken.

Voor en na de excursies heeft de meester enkele lessen

aan vlinders gewijd: lichaamsbouw, metamorfose, families,

bedreiging en bescherming enz. We blijven optimistisch en

hopen op veel vlinders voor kinders!

De mooie tekeningen en leuke verhaaltjes bij dit artikel zijn gemaakt
door leerlingen van de Johannes Calvijnschool.in Leerdam.


