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Stichting ZaaiGoed laat ouderen
opbloeien! Met krasse ouderen, ouderen met
dementie en/of een visuele beperking gaan we
de natuur in en doen binnen aan de hand van
de opgedane inspiratie en met het verzamelde
materiaal, diverse seizoensgebonden creatieve
activiteiten. Groen doet Goed, dat is een
wetenschappelijk feit en ervaren wij keer
op keer in onze projecten. Het bevordert
onderlinge contacten en het welbevinden van
de ouderen èn van hun begeleiders.
De afgelopen jaren heeft stichting ZaaiGoed
Groen doet Goed uitgevoerd in samenwerking
met Zorggroep Reinalda Haarlem, Zorgcirkel
WesterVenne Heiloo en Magentazorg Schoorl.
Voor de komende jaren heeft ons team nieuw
zaaigoed uitgezet.

Impressies Fluitenkruid, dat frisse groen is
een eerste lentebode. De vogels fluiten een
enthousiast wijsje en wij trekken erop uit. Onze
gids vertelt over de tuin die we bezoeken en over
de kweek van medicinale planten die al eeuwen
worden verwerkt in heilzame zalfjes. Bezoekers
mogen hier niet plukken, maar wij wel. En dat
doen we dan ook met graagte! Ieder een mooie
bos bloemen, heerlijk geurend.

De zee is heel dichtbij, je kan hem bijna ruiken. In
een bijzondere kas gaan we zelf aan de slag. In
schelpen van zee-egels bevestigen we bijzondere
plantjes. Het lijken net kwallen op het droge.
Tevreden over onze kunststukjes eten we een
lekker visje, met een heerlijk glaasje wijn erbij. We
laten het ons smaken. De volgende keer gaan we
het strand en de zee schilderen. Kwallen moeten
dobberen, nietwaar?!

Op een zomerse dag naar het Wed in de
Kennemerduinen. Vele van de ouderen kwamen
daar vroeger al. Op de fiets; vader, moeder,
kinderen en een picknick en zwemtenue mee. Er
is in al die tijd weinig veranderd. We staan ook nu
aan het Wed en kijken naar de kinderen die spelen
in het water, met hun moeder zittend in het zand
en de geur van zonnebrand. We zien onszelf met
andere ogen.

De Abdij van Egmond. De kaarsenmakerij kent
iedereen, maar de bijzondere tuin en fruitgaard?
De kruiden geuren, de bessenstruiken, appelen perenbomen staan te pronken. Moeilijk te
weerstaan, zo’n appeltje voor de dorst. Natuurlijk
nemen we ook nog wat kaarsen mee. Thuis
beschilderen we flessen om er fleurige kandelaars
van te maken. Acht schilders, acht unieke
kunststukjes.
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schuif eens
wat op zeg
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Met z’n allen in de Zonnetrein door de duinen
van Schoorl. Aardige man, de bestuurder. Hij
vertelt ons van alles over de duinen, mierenhopen,
bomen, heide, noem het maar en hij weet het.
We hebben koffie en koek mee. En zingen
onderweg uit volle borst over vogels, de lente en
een lekker ‘bakkie’ koffie. Het is een vrolijke boel
in de Zonnetrein. Na de rondrit lunchen we in het
bezoekerscentrum aan een feestelijk gedekte
tafel. Moe maar voldaan laten we ons verwennen
en bedenken dat we een boekje willen maken
met onze ervaringen van vandaag. Wie kan mooi
schrijven? Wie kan goed borduren? Wie kan
knippen? En wie kleurt netjes tussen de lijntjes?
Dat laatste doet er natuurlijk niet toe, als het maar
net zo kleurrijk wordt als vandaag!
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Wat vind je mooi of lekker?
De Alkmaarse Hortus Botanicus blijkt een prima
‘proeftuin’ om met elkaar favoriete geuren, kleuren,
smaken en vormen te bepalen. De meningen
verschillen, maar over een ding zijn we het eens;
het intens blauwe IJsvogeltje dat we er zien is echt
prachtig!

Wat vind je leuk?

Maken we van de geplukte bloemen een boeket,
trekken we er thee van of gaan we ze drogen en
maken we een herbarium? We doen het allemaal!

Wat vind je?

Heb je genoten van het buiten zijn, in de zon fijn
met elkaar? Was de lunch lekker? Voel je je goed
en slaap je lekker na het dagje uit? “Heerlijk!” is het
veelzeggende antwoord.
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doe nog maar
zo eentje

Oogst Groen doet Goed:
•

vele levendige verhalen en belevenissen

•

weg uit de dagelijkse sleur

•

frisse verwondering en ontmoetingen

•

zintuiglijke beleving van de natuur en seizoenen

•

genieten, van en met elkaar

•

enthousiaste samenzang en bezigheden

•

verborgen talenten die (weer) opbloeien

•

veel plezier en voldoening

•

minder eenzaamheid, meer eet- en levenslust!
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Vaste grond met ingang van 2017 heeft
Stichting ZaaiGoed een vaste plek in
Haarlem Noord. Met vereende krachten is
een Zintuigentuin aangelegd voor kwetsbare
ouderen, die nog zelfstandig wonen of
vanuit een zorginstelling komen. De jaarrond
activiteiten rondom zien, ruiken, voelen,
proeven en horen worden door een ervaren
team begeleid. Gezamenlijk welbevinden
middenin het groen. De groei, bloei en diverse
‘oogsten’ van de Zintuigentuin zijn te volgen via:
https://stichtingzaaigoed.nl
Wilt u meedoen of meer informatie
neem dan contact op met:
Erika Meershoek
0031 (0)6 41866778
contact@stichtingzaaigoed.nl

Uw donatie maakt het verschil!
IBAN NL28TRIO0198081294
tnv Stichting ZaaiGoed te Haarlem.

Onze dank is groot!

