
20 Vlinders 2 2005

Naar een netwerk van

vlindertuinen

tekst:

Vivian Siebering

(De Vlinderstichting)

Hoe het begon

Een mailing naar alle zorginstellin-

gen met het aanbod voor een

VSBfondsVlindertuin leverde, boven

verwachting, meer dan 350 aanvra-

gen op. De eerste tuin is in het

najaar van 2000 aangelegd. Wegens

succes werd het project vervolgd,

tot de aanleg van de honderdste

VSBfonds Vlindertuinafgelopen

najaar. Wie meer wilde weten over

de vlindertuin kon een cursus vol-

gen.Vanaf2002 is de cursus 17 keer

georganiseerd met meer dan200

deelnemers. Ook is doorvrijwilligers

een begin gemaakt met het syste-

matisch tellen van de vlinders in de

tuinen.

Wat de evaluatieons leerde

Wij willen nogal wat bereiken met

de VSBfonds Vlindertuinen.Het

moeten plekken zijn waar vlinders

nectar en beschutting kunnen vin-

den, bewoners moeten er van kun-

nen genieten en kinderen uit de

buurt moeten er regelmatig eens

langs komen. In 2003 hebben we

uitgebreid geëvalueerd of we deze

doelstellingen wel hadden gehaald.

Wat bleek? Op sommige plekken

ging het fantastisch. Op andere

plekken was het onderhoud een

probleem, maar verliepen de acti-

viteiten weer prima. En ergens

anders lag de tuin er voor de

vlinders prachtig bij, maar kwamen

er bijna geen kinderen op bezoek.

Kortom, het gaat goed, maar het

kan ook zeker beter.

Wat gaan we doen?

Om de tuinen verder tot bloei te

laten komen gaat er de komende

jaren veel gebeuren. Zoals:

Nieuwsbrief

Eens in de zes weken verschijnt er

een nieuwsbrief. Deze wordt zoveel

mogelijk digitaal verzonden. Met

nieuws over de activiteiten die in

het kader van het project plaatsvin-

den en met vlindertuin-nieuwsvan

de zorginstellingen zelf. Aanmelden

voor de nieuwsbrief kan via

vivian.siebering@vlinderstichting.nl.

De nieuwsbrief is ook te vindenop

www.vlinderstichting.nl.

De website als kloppend hart

Een website over de VSBfonds

Vlindertuinenzal de verbindende

schakel worden tussen alle betrok-

VSBfondsVlindertuinin Zierikzee.

In december 2004 is de honderdste VSBfonds Vlindertuin gerealiseerd. De honderd tuinen zijn stuk voor stuk bij-

zondere plekjes, die de kans moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen. Dat willen we stimuleren in het nieu-

we project'Naar een netwerk van VSBfondsVlindertuinen'.Leden van het netwerk krijgen de komende driejaar van

alles aangeboden om de vlindertuin verder tot bloei te laten komen. In dit artikel blikken we terug naar het verle-

den, nemen we voorzichtig een kijkje in de toekomst en gevenwe de plannen voor de komende jarenweer.
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kenen bij de vlindertuinen.Het is

een plek met veel informatie over

de vlindertuinenen over vlinders,

maar er is ook ruimte voor eigen

inbreng van iedereen die met de

vlindertuin werkt. Bijvoorbeeld voor

vragenover het onderhoud, uitwis-

seling van ervaringen met kinderen

in de tuin of tips voor leukeactivitei-

ten.

Start vlindertuinenseizoen

Jaarlijks wordt een datum vast-

gesteld om de start van het vlinder-

tuinenseizoen met alle tuinen tege-

lijk te vieren. Iedere zorginstelling

kan dit op zijn eigen manier invul-

len. Een mooi moment om iedereen

weer warm te maken voor het

komende vlinderseizoen!

Een dag om inspiratie op te doen

Iedereen die bij de vlindertuin

betrokken is kan jaarlijks een regio-

nale vlindertuinendag bijwonen. Er

worden 6 dagen georganiseerd,

verspreid over het land. Met work-

shops over diverse onderwerpen en

ruimte voor eigen inbreng en het

uitwisselen van ervaringen met

anderen die werken met dezelfde

vlindertuin.

Het Boek-dat-nog-geschreven-

moet-worden

Stichting wAarde en De Vlinder-

stichting dagen alle mensen die

betrokken zijn bij de VSBfonds

Vlindertuinenuit om mee te werken

aan een opzienbarend vlinderboek.

In september komt de eerste versie

van het boek uit. Gek genoeg is dit

boek voor een groot deel leeg - een

leegte die gevuld moet worden met

foto's en tekeningen, gedichten en

verhalen, fantasieën en dromen, als

het maar te maken heeft met de

vlindertuinen. In het voorjaar van

2008 zal het definitieveboek met

bijdragen van iedereen in een mooi

gebonden versie gepubliceerd wor-

den en in de boekhandel verschij-

nen.

Agenda Vlindertuinen2005

Mei opening van de honderdste

vlindertuin

Juni 3 regionale dagen

Sept uitgave 'leeg' vlinderboek

Op de hoogte blijven? Word lid!

Door lid te worden van het Netwerk

VSBfonds Vlindertuinenblijft u op

de hoogte van alles wat er speelt

rond de vlindertuinen. In eerste

instantie is het lidmaatschap

bedoeld voor zorginstellingen met

een VSBfonds Vlindertuin, De

betrokken school of scoutinggroep

kan apart lid worden, maar mag ook

meeliftenop het lidmaatschap van

de zorginstelling. Ook andereorga-

nisaties met een vlinder- of natuur-

tuin die dezelfde doelstellingen

nastreven kunnen lid worden van

het netwerk. Het lidmaatschap kost

€50,- per jaar. Leden ontvangen

een nieuwsbrief, korting op deel-

name aan de regionale dagen, toe-

gang tot alle delen van de nieuwe

website en één abonnementop het

tijdschrift Vlinders, Lid worden? Mail

naar vivian.siebering@vlinderstich-

ting.nl, dan ontvangt u een aanmel-

dingsformulier.

Nieuwe naam

Wij zijn op zoek naar een nieuwe

naam voor de VSBfonds Vlinder-

tuin. Het moet een naam worden

waarin tot uitdrukking komt dat

de vlindertuin een plek is voor

bewoners van de instellingen,

kinderen en vlinders én onder-

deel is van een groter geheel. Kijk

op www.vlinderstichting.nl om te

zien wat het is geworden!

Hoe ziet de toekomst eruit?

Wij hebben een droom. En die ziet

er zo uit:

"Rond de VSBfonds Vlindertuinenis

een netwerk ontstaan waaraan niet

alleen de honderd zorginstellingen

met een VSBfonds Vlindertuin deel-

nemen, maar ook ruimte is voor

andere organisaties die een vlinder-

tuin hebben en dezelfdedoelstellin-

gen nastreven: leefgebieden creëren

voor vlinders, een aantrekkelijke

omgeving voor bewoners en inte-

gratie met kinderen. Bij elke vlinder-

tuin is een werkgroep actief die

zorgt voor continuïteit van het

onderhoud en activiteiten in de vlin-

dertuin. De website is een vanzelf-

sprekend medium geworden voor

alle betrokkenen om informatieop

te zoeken, problemen aan de orde

te stellen en ervaringen te delen.

Jaarlijks wordt de start van het vlin-

dertuinenseizoenop hetzelfde

moment door iederezorginstelling

op zijn eigen maniergevierd. De

VSBfonds Vlindertuinenzijn een

begrip voor mensen die in de zorg-,

groen- en natuursector werkzaam

zijn."

Monitoring

Bij 29 tuinen worden wekelijks doorvrijwilligers waarne-

mingen gedaan. Vanaf2002 is 453 keer geteld met in

totaal 1221 waarnemingen van 28 verschillendesoorten

dagvlinders. Het klein koolwitje is met 573 exemplaren

de meest geziene vlinder in de VSBfonds Vlindertuinen.

Voor veel tuinen zoeken wij nog mensen diewillen tel-

len. Aanmelden?Vivian.siebering@vlinderstichting.nl.

Kars

Veling

De tuinenzijn aangelegdbijzorginstellingen. Dit zijn bijvoorbeeldverpleegte-

huizen, verzorgingshuizen, Instellingen voor verstandelijk gehandicaptenof

psychiatrische instellingen.Een overzicht is te vinden op vlinderstichting.nl.


