
 
 

  



1. CONTEXT   

Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen met fysieke en mentale kwalen. Mede 
door de versobering van de sociale zorg moeten / willen ouderen langer thuis blijven wonen 
en voor zichzelf zorgen. Velen voelen zich buitengesloten, tot last en eenzaam. Uit recente 
analyses blijkt dat bijna 1 op de 2 65-plussers zich eenzaam voelt en dat het bevorderen van 
een gezonde leefstijl bij, (eenzame) nog thuis wonende, ouderen extra aandacht vraagt. In 
Haarlem hebben in totaal ongeveer 2.500 inwoners dementie en worden 11.902 personen als 
kwetsbare ouderen aangemerkt. In 2020 kwam het onzichtbare levensbedreigende gevaar 
Covid 19 daarbovenop. De corona-crisis en de om het virus in te dammen voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen hebben een langdurig ontwrichtend effect op de hele samenleving en 
economie. Zeker voor ouderen, die tot de kwetsbare doelgroep behoren, zijn het zeer 
beangstigende, onzekere en zware tijden waarin we leven. Door de quarantaine maatregelen 
en sociale onthouding raken ouderen verder geïsoleerd, vereenzamen, komen minder buiten, 
bewegen minder en raken door dit alles gedesoriënteerd en gedeprimeerd. Meer nog dan 
‘normaal’ heeft het gemis aan buitenlucht, menselijke contacten, eigen regie, zintuiglijke en 
creatieve prikkels een negatief effect op hun algehele gezondheid en levenslust. Stichting 
ZaaiGoed zet zich sinds 2015 in voor een inclusieve samenleving en is in meerdere vormen 
een weldadige ontmoetingsplek voor krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen. Wij doen 
er dan ook alles aan om juist nu in deze onbehagelijke tijd invoelend en liefdevol contact te 
blijven maken en onderhouden en op verantwoorde wijze invulling te geven aan onze 
maatwerk groen en creatieve activiteiten voor en met ouderen. De onvoorziene en onzekere 
situatie vergt zolang die duurt een grote mate van flexibiliteit, creativiteit en extra inzet van 
ons zeer betrokken team om in te spelen op de veranderende actualiteit, 
veiligheidsvoorschriften en de stemmingen, behoeften, wensen en mogelijkheden van de 
ouderen. Het bevorderen van hun veiligheidsgevoel, gezondheid, welbevinden, sociale 
interacties en contacten (fysiek en virtueel) is leidend voor alles wat we doen.   

 

Ik vertel u graag iets meer over wie we, de mensen van stichting ZaaiGoed, zijn en over onze 
thuisbasis de ZaaiGoed Zintuigentuin. Vervolgens blikken we terug wat we voor 2020 allemaal 
in petto hadden en wat we in tijden van corona daadwerkelijk aan alternatieve 
communicatielijnen en maatwerk activiteiten voor en met ouderen hebben kunnen 
ontwikkelen en uitvoeren.   

 



 

  



2. PROFIEL STICHTING ZAAIGOED   

Stichting ZaaiGoed is een kleine gepassioneerde en professionele organisatie, sociaal 
duurzaam vanaf de basis gericht op de leefwereld, mogelijkheden en wensen van ouderen. 
Onze stichting, zonder winstoogmerk, heeft de ANBI- status. Over de jaren is een uitgebreid 
netwerk van maatschappelijke partners opgebouwd waar mee wordt samengewerkt en dat 
actief wordt onderhouden. Ons aanbod is vraag gestuurd, waarbij we inzetten op allerhande 
mens-natuur-cultuur projecten die het welbevinden van krasse, kwakkelende en kwetsbare 
ouderen op verschillende manieren bevorderen.   

Met ingang van 1 oktober 2020 is Wilma Overbeek de nieuwe uitvoerend directeur. Naast 
haar bestaat het zeer betrokken en vakkundige ZaaiGoed kernteam uit: Liesbeth van Ginkel 
(groepsbegeleider) ; Annemarie Vendel (vrijwilliger), Gerda Hofland (vrijwilliger.  

Gaby Houweling van studio In The Cloud staat het team bij als webmaster en bij de 
communicatie via sociale media. Een vierkoppig bestuur met brede werkervaring ziet toe op 
de organisatorische, kwalitatieve en zakelijke aspecten van de programmering, het netwerk 
en de werkzaamheden van onze stichting. Elly Zomerdijk voormalig directeur van Villa 
Westervenne van de Zorgcirkel, is sinds december 2019 de bestuursvoorzitter. Via bestuurslid 
Marijke Trappenburg, internist-geriater van het VUmc, en het bijwonen van lezingen blijven 
we in contact met onderzoekers van dementie aan het VU-medisch centrum. De recente 
wetenschappelijke inzichten integreren we in onze sensitieve persoonsgerichte manier van 
werken.   

Los van de oorzaken van dementie en alzheimer is inmiddels duidelijk bewezen dat ‘Groen 
doet Goed’, als ook het samen buiten in de tuin (bezig) zijn, allerhande creatieve activiteiten 
doen, naar muziek luisteren, samen zingen en zo meer, allemaal zaken die de zintuigen 
prikkelen en vreugde geven. Uitvoerend directeur Wilma Overbeek is betrokken bij de 
Werkgroep Kwetsbare Ouderen die de gemeente Haarlem adviseert hoe ouderen zo 
aangenaam en zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren in de samenleving. Daarnaast 
is zij aangeschoven bij "de tafel van Noord" waar organisaties vanuit Haarlem- N elkaar treffen 
en elkaar steunen in het sociale domein.  



 Onze Zintuigentuin bij volkstuinvereniging ZWN is speciaal ingericht voor ouderen.  



3. ZINTUIGENTUIN GASTVRIJE THUISBASIS   

Gebaseerd op de zeer enthousiaste en positieve praktijkervaringen van de ‘Groen doet Goed 
activiteiten’ die stichting ZaaiGoed op verschillende locaties heeft georganiseerd hebben 
we  op het volkstuincomplex Zonder-Werken-Niets aan de Van der Aartweg 25 in Haarlem-
Noord een mens- en natuurvriendelijke zintuigentuin aangelegd als uitnodigende thuisbasis. 
De goed en vrij toegankelijke volkstuinvereniging ZWN heeft een Europees viersterren-
certificaat voor natuurvriendelijk tuinieren en haar sociale agenda. Zolang er geen sprake is 
van een Lock down (i.v.m. corona) komen ontmoetingen tussen mensen van allerlei pluimage 
en leeftijden met elkaar, de stadsnatuur en het sier- en nutgroen er op ontspannen wijze ‘als 
vanzelf’ tot stand. Mensen van de naastgelegen (gezins-) opvang Velserpoort en meervoudig 
gehandicapte kinderen uit Het Duinhuis met hun begeleiders behoren tot de vaste bezoekers. 
Iedereen die er komt geniet van de weldadige rust, stilte en het afwisselende groen. Naar 
elkaar zwaaien, een babbeltje maken en het doen van gezamenlijke activiteiten versterken 
het gevoel dat iedereen welkom is en wordt gezien.   

Onze eigen circa 350 m2 grootte Zintuigentuin, op ZWN aan de Berkenlaan 15 met een 
natuurlijke bloementuin, vijver, bessenstruiken, diverse fruitbomen en verhoogde 
moesbakken en planttafels is ingericht voor ouderen al dan niet met fysieke of mentale 
problemen. Er is voor iedereen wat wils. De (vergeten) passies, wensen en mogelijkheden van 
krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen kleuren de invulling van het programma dat 
stichting ZaaiGoed jaarrond op de Zintuigentuin zowel buiten in de tuin als in ons ruime, 
knusse en comfortabele tuinhuis organiseert. De sier- en moesbeplanting, vele vlinders, bijen, 
zweefvliegen, kikkers en vogels en constant veranderende omgevingsfactoren (licht, 
temperatuur, wind, geluid) prikkelen de zintuigen van de deelnemers telkens anders. Het 
zien, ruiken, voelen, horen en proeven biedt vele sensaties, inspiraties en genietmomenten.   



 De weldadige ZaaiGoed Zintuigentuin in volle bloei zomer 2020.   



Het is goed om telkens weer te zien en ervaren dat onze deelnemers de beschutte en intieme 
ZaaiGoed Zintuigentuin als een paradijselijke ontmoetingsplek ervaren waar ze graag naartoe 
komen en terugkomen voor het samenzijn en doen van activiteiten die bij hun passen. En dat 
het publieksbereik en deelnemersveld in een rustig tempo groeit en wisselt. Hoe we daar ten 
tijden van corona mee zijn omgegaan en op aangepaste wijze invulling aan onze activiteiten 
voor en met ouderen hebben gegeven komen we nog op terug.   

  

Chef-kok Martin is, na versoepeling van de corona-maatregelen,  
voor de ZaaiGoed Tuinclub leden in de kantine van de ZWN-volkstuinvereniging een overheerlijke 
maaltijd komen bereiden om te vieren dat we,  
met inachtneming van de 1.5m, weer ‘gewoon’ bijeen konden komen.   

  



4. TERUGBLIK 2020   

Veel van de op de Zintuigentuin voor 2020 geplande groene en creatieve activiteiten en 
cursussen voor en met ouderen hebben we tot onze grote spijt met oog op ieders veiligheid 
tijdelijk moeten stopzetten en op afstand (virtueel via sociale media) of met veel kleinere 
groepen moeten uitvoeren. We zijn ZWN zeer erkentelijk dat onze stichting daarvoor hun 
ruime kantine, met alle faciliteiten, en grote overdekte terras hebben kunnen huren, zodat 
we kunnen voldoen aan de noodzakelijke afstandsvoorschriften. We geven een kort overzicht 
van welke reguliere activiteiten en welke alternatieven er zijn ontwikkeld en uitgevoerd om 
de in hun (te)huis ‘opgesloten’ ouderen niet aan hun lot over te laten maar juist via 
verschillende wegen intensief contact met ze te hebben / houden om angstgevoelens, 
eenzaamheid en verlies van levenslust tegen te gaan.   

  

Tuinclub voor eenzame ouderen en ouderen met haperend brein   

Net als voorgaande jaren faciliteren we op vaste dagen in de week, de maandag, woensdag 
en de donderdag een dagbestedingsprogramma voor ouderen met beginnende 
geheugenproblemen (dementie / alzheimer) en eenzame ouderen. De toon maakt de muziek 
dus spreken wij in plaats van dagbesteding, wat begrijpelijkerwijs gevoelsmatig drempels op 
werpt om te komen, van de ‘Tuinclub en tuinclub-dagen’. Normaliter komen we met de 
deelnemers / leden bijeen op onze Zintuigentuin, zo veel mogelijk buiten en als het weer dat 
nodig maakt binnen in ons tuinhuis. In verband met corona hebben we vanaf maart tijdelijk 
helemaal geen gasten en Tuinclub-leden op onze tuin kunnen ontvangen. 1 juli zijn we 
voorzichtig weer gestart met kleine groepjes (max. 5 deelnemers), gebruik makend van de 
ZWN-kantine en nauw lettend op het treffen van extra hygiëne maatregelen en het bewaren 
van voldoende afstand zonder enige vorm van fysiek contact. Heel anders dan we gewend 
zijn, maar gelukkig kunnen we sindsdien met de deelnemers wel weer samenkomen, naar 
buiten gaan, werken in de verhoogde moesbakken, wandelingetjes maken over het 
volkstuincomplex en intens genieten van alles wat het seizoen, de natuur en weelderige 
groen op het volkstuincomplex te bieden heeft.   

We hebben in klein gezelschap met elkaar aangepaste eenvoudige creatieve 
(knutsel)activiteiten kunnen doen, zorgen en ervaringen kunnen uitwisselen, naar muziek en 
verhalen geluisterd en genoten van vers bereidde, smaakvolle lunches. Iedere Tuinclub-dag is 
/ wordt afgesloten met een (woord)quiz, onder het genot van een drankje en hapje. De 
deelnemers komen en gaan op eigen gelegenheid of worden gebracht door een familielid. 
Het onderhouden van onze Zintuigentuin en kweken en oogsten van allerhande groenten, 
kruiden, (eetbare) bloemen en fruit is het hele jaar gewoon doorgegaan. Wekelijks delen we 
via Facebook impressies van de activiteiten met de ouderen en laten we zo veel mogelijk 
mensen meegenieten van alles wat er groeit en bloeit en doorheen de seizoenen aan schoons 
te zien is.   

  



Alternatief Tuinclub-programma i.v.m. corona   

Tijdens de Lock down periode en opkomende tweede golf van het coronavirus hebben we er 
alles aan gedaan om via een ‘deurknopservice’ en ‘virtueel’, via sociale media, met de 
ouderen intensief contact te onderhouden en opbeurende kijk, luister en doe mee dingen aan 
te bieden. Het ZaaiGoed-team heeft in 2020 concreet de volgende alternatieve activiteiten 
opgezet en uitgevoerd:   

WhatsApp-groep voor de Tuinclub-leden om dagelijks wel en wee, lief en leed en allerhande 
foto’s en filmpjes met elkaar te delen. Hiervan is en wordt nog altijd druk gebruik gemaakt.   

Goodiebags zijn in de periode maart-juli iedere week door ons team met wisselende inhoud 
samengesteld (zelfgemaakte ansichtkaart, doe-het-zelf crea- pakketje, bloemen van het 
seizoen en iets gezonds en/of lekkers om te eten) aan huis aan de deurknop van de 
deelnemende ouderen bezorgd.   

Lentedagboek, om positieve herinneringen boven te halen hebben we de ouderen verzocht 
om, op de via de Goodiebags bezorgde A5jes en knutselmateriaal, naar eigen inzicht een 
creatieve bijdrage te maken (tekening, foto’s, gedicht etc.) over welke geuren, kleuren, 
smaken, geluiden en gevoelens voor hen de lente typeren, hun een lentegevoel geven. De 
verschillende bijdragen zijn gebundeld en in ons tuinhuis bewaard om de volgende, hopelijk 
meer probleemloze lente, aan elkaar te tonen en met elkaar te bespreken en wellicht in 
creatieve zin op voort te borduren.   

Voorleesservice, voor (herkenbaar) luistergenot zijn een viertal ‘Kronkels’ van Simon 
Carmiggelt ingesproken en voorzien van een muzikale omlijsting (eigen Gardensong-tune). De 
podcasts / MP3-bestanden zijn naar de leden van de Tuinclub gemaild. Via de begeleidende 
mail en zo nodig 1 op 1 per telefoon hebben we de ouderen wegwijs gemaakt hoe ze de 
verhaaltjes konden afluisteren. Het idee was om via ons SoundCloud account de podcasts 
voor iedereen te ontsluiten, maar daar heeft de uitgever van Carmiggelt ons tot onze spijt (en 
verbazing) geen toestemming voor gegeven.   

ZG-Crea virtueel, tijdens de Lock down periode hebben we wekelijks korte instructiefilmpjes 
gemaakt voor eenvoudige, speelse creatieve activiteiten met papier om thuis, zelf te doen. De 
vlogs zijn op de buurt-app nextdoor en ons ZaaiGoed YouTube kanaal geplaatst zodat onze 
ouderen en andere geïnteresseerden die op elk moment konden en nog altijd kunnen 
bekijken.   

Het moge duidelijk zijn dat het ZaaiGoed team het afgelopen jaar drukker dan ooit was om 
alles voor elkaar te krijgen. We hebben er werkelijk alles aan gedaan om op een ‘warme’ 
manier de al bekende / betrokken en nieuwe ouderen / deelnemers van onze Tuinclub van 
dienst te zijn en op een veilige maar persoonlijke manier met elkaar in contact te blijven om 
zo prettig mogelijk samen door deze voor iedereen zeer onzekere en moeilijke periode te 
komen.   



  

Marti pakt haar Goodiebag uit (lb), een opbeurende Lentedagboek inzending (rb) en een bedankkaart 
van Joke (o) voor de extra inzet ten tijde van corona.   

  



KunstGroen project ‘Gardensongs’, cultuurspecial 2018-2020   

Ter afwisseling en verbijzondering van de Tuinclub bijeenkomsten organiseren we onder de 
noemer ‘KunstGroen’ langlopende cultuurspecials. In 2018 zijn we, onder de vlag van en 
mede gefinancierd door ‘Age Friendly Cultural Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie, 
gestart met ‘Gardensongs’. De Amerikaanse in Haarlem wonende singer-songwriter Kathy 
Ziegler is op de ZaaiGoed Zintuigentuin in gesprek gegaan met de ouderen van de Tuinclub 
om hun passies, herinnering, persoonlijke verhalen en zintuiglijke voorkeuren op te tekenen. 
Op basis hiervan heeft zij een zestal unieke nummers gecomponeerd en op muziek gezet. De 
‘Gardensongs’ zijn met een wisselend gelegenheidskoor van ouderen en vrijwilligers 
ingestudeerd, op cd gezet en op diverse locaties ten gehore gebracht, ondersteund met 
sfeervolle lichtbeelden, met als klap op de vuurpijl een uitvoering bij de slotmanifestatie 
Haarlems Goud op 10 mei 2019 in de Toneelschuur te Haarlem. Zie: 
https://haerlemsbodem.nl/haarlems-goud- gardensongs/. De ‘Gardensongs’ hebben zich 
ontpopt tot een ware hit. De reacties bij de eindmanifestatie van Haarlems Goud waren 
overweldigend en de vraag naar de (gratis) cd was groot. Alle 100 cd’s zijn uitgedeeld.   

Op verzoek van velen en extra gestimuleerd door het winnen van de AFCC BNG Bankprijs en 
aanvullende subsidies heeft de samenwerking tussen Stichting ZaaiGoed en Kathy Ziegler in 
2020 een vervolg gekregen: Gardensongs 2.0. De beoogde opschaling en zeer participatieve 
uitwerking, met brede deelname van andere en meer ouderen uit diverse buurtcentra, 
zorginstellingen e.d., koren en muzikanten uit Haarlem en omgeving, is door de coronacrises 
doorkruist. In nauw overleg met alle betrokken partijen is een andere invulling gegeven aan 
Gardensongs 2.0. Via telefoongesprekken met ouderen bij verschillende zorginstellingen 
heeft Kathy nieuwe verhalen opgehaald en vervolgens verwerkt in een viertal nieuwe songs.   

ZaaiGoed cursussen op de Zintuigentuin   

Om ook krasse ouderen van dienst te zijn die graag (vaker) mensen willen ontmoeten en 
creatieve dingen willen (bij)leren en doen, zijn we in 2018 gestart met het aanbieden van 
enkele maatwerk creatieve cursussen geënt op de tuin en seizoenen en begeleid door 
gepensioneerde vakmensen. Om het onderlinge begrip, de sociale cohesie als ook de 
uitwisseling van ervaringen en vaardigheden tussen verschillende leeftijdsgroepen te 
bevorderen staan de cursussen ook open voor mensen die in de ogen van de ouderen nog 
piep zijn (50+). In de praktijk blijkt dit erg goed samen te gaan en positief te werken. De 
maatwerk cursussen blijken duidelijk in te spelen op een behoefte die onder krasse ouderen 
leeft. Gezien het grote enthousiasme en groeiend aantal deelnemers hebben we in 2019 
meer cursussen aangeboden en was het idee om in 2020 het aanbod verder uit te bouwen. 
Op het programma stonden:   

Bloemschikcursussen, met bijeenkomsten (2-3 lessen) in voorjaar, najaar en in aanloop naar 
Sinterklaas en Kerst.   

Handig allerhande, 8-10 bijeenkomsten waarin de deelnemers van rest- en 
kringloopmateriaal mooie / nuttige dingen leren maken.   



Kokkerellen & tafelen 3-4 bijeenkomsten met een chef-kok door het jaar heen met groente, 
fruit en eetbare bloemen van het seizoen van eigen tuin en ZWN-moestuiniers.   

Teken- & schildercursussen, met een lesblok in het voorjaar en in het najaar.   

Macramé, het knopen van sier- en gebruiksobjecten zoals een plantenhanger met Liesbeth 
van Ginkel.   

Mozaïeken, het met allerlei scherven opfleuren van een bloemenvaas uit de kringloop.   

Ook hier was corona de grote spelbreker. De op de Zintuigentuin geplande cursussen, 
waarvan sommige direct na aankondiging meteen al vol waren, hebben we allemaal 
geannuleerd. In samenspraak met onze vaste deelnemers hebben we getracht om voor de 
bloemschikcursus een alternatieve werkvorm te ontwikkelen. Het idee was om de 
deelnemers om de week viermaal in een emmer vers gesneden bloemen van de Plukweide 
Haarlem aan huis te bezorgen en aan de hand van een vooraf opgenomen filmpje te tonen 
hoe hiervan een mooi boeket in verschillende stijlen te maken. Helaas bleek dit in de praktijk 
te omslachtig en sprak het bloemschikken op afstand in je eentje thuis aan de hand van een 
instructiefilmpje weinig ouderen aan, leek het hun te ingewikkeld of domweg niet leuk. Het 
gaat alle deelnemers vooral om het samen zijn, samen iets maken en leren en de gezelligheid 
met elkaar.   



Een bloemengroet van onze Zintuigentuin.  Cursus Mozaiëken…….   



Onze handige en allerhande docente gaf te kennen de crea-draad pas weer te willen 
oppakken als corona onder controle is. Kokkerellen en tafelen, het samen met vreemden 
koken en eten, kon logischerwijs helemaal niet doorgaan. De tweedaagse cursus mozaïeken 
was (gelukkig) kort voor de Lock down al met zes deelnemers in het ZaaiGoed tuinhuis gestart 
en is, na de versoepeling van de maatregelen, in juli bij mooi weer buiten op het terras 
afgerond met prachtige vazen als resultaat. De start van de macramé́ cursus is doorgeschoven 
naar juli en toen alsnog op de geplande wijze zij het met een zeer beperkt aantal deelnemers 
gestart. De voorjaar teken- en schildercursus is vervallen. In augustus hebben de docenten 
besloten om met een alternatieve werkvorm op afstand / virtueel te gaan experimenteren 
aan de hand van beschikbare pakketten met de benodigde materialen, dit ook met oog om 
van te leren voor het jaarprogramma 2021 als blijkt dat de 1.5m-samenleving voor langere 
duur het nieuwe normaal is waar we met zijn allen rekening mee moeten houden.   

Alles overziend kunnen we niet anders dan concluderen dat ondanks allerlei extra creativiteit 
en inspanningen het maar in beperkte mate gelukt is om op een passende wijze een 
aangepast, coronaproof cursusprogramma te realiseren. Wel hebben we al doende veel 
geleerd wat betreft het slim gebruiken van bv een WhatsApp-groep, het organiseren van 
deurknopservices en maken van instructiefilmpjes/ vlogs, podcasts en wat aansprekend en 
begrijpelijk is voor onze verschillende doelgroepen ouderen. Dit kan / zal ons in 2021 
waarschijnlijk nog zeer van pas komen.  

 

  



ZaaiGoed werkzaamheden in opdracht   

Stichting ZaaiGoed is op de eigen thuisbasis en virtueel actief, zoals beschreven, maar ook in 
Schalkwijk. Sinds 2017 werkt in opdracht Stichting ZaaiGoed op de Laan van Berlijn binnen en 
buiten wijkcentrum De Wereld met groot enthousiasme 1 dag per week met ouderen van de 
Hartenkampgroep met een verstandelijke beperking, van Zorgbalans met haperend brein en 
via Dock kwetsbare (eenzame) omwonenden van verschillende nationaliteiten. Het door Pré-
Wonen, Zorgbalans, de Hartekampgroep en Dock gefinancierde project is in 2020 vol goede 
moed vervolgd. In maart ging, i.v.m. corona, alles echter letterlijk op slot. In reactie hierop 
heeft ZaaiGoed voorgesteld om twee van de grote cortenstalen bakken op de Laan van Berlijn 
in Schalkwijk op te fleuren door ze dicht te beplanten met langbloeiende sierplanten en 
allerhande eetbaar groen zodat de omwonenden en passanten toch de groei en bloei van de 
planten doorheen het tuinseizoen zouden kunnen meebeleven en kunnen delen in de 
kleurrijke, geurende en/of eetbare oogsten. Woningcorporatie Pré-Wonen vond dit een goed 
plan en heeft het maken van het beplantingsplan, kopen en planten van de diverse planten 
financieel mogelijk gemaakt. Alle 5 de bakken op het plein zijn sindsdien 1 en zo nodig 2 
dagdelen per week onderhouden (onkruid wieden, water geven, snoeien en oogsten), door 
mensen van ZaaiGoed.  

 

Omwonenden kwamen / komen daarbij regelmatig even langs om een praatje te maken, 
koffiedrap te brengen (meststof voor de planten), of wat van de oogst mee te nemen. Op ons 
initiatief hebben alle bewoners ook een potje, een zakje aarde en zonnebloem zaad 
ontvangen om op hun balkon op te kweken, velen zijn hiermee daadwerkelijk aan de slag 
gegaan. In augustus is buurtcentrum De Wereld stapsgewijs weer open gegaan voor 
dagbesteding en de buurtbewoners en doen enkele van hen weer mee met zaaien van 
eetbaar groen en het onderhoud van de diverse bakken. Hopelijk kunnen we in 2021 in goed 
samenspel met alle organisaties op vertrouwde voet en de handen uit de mouwen weer 
volop met actieve betrokkenheid en zichtbaar plezier van alle mensen die hier naar toe 
komen of er wonen verder met dit waardevolle groenproject dat echt veel voor ze betekent. 
Daar is het immers om te doen!  



 



 Voorjaar 2020 nieuwe aanplant centrale cortenstalen bak op plein Laan van Berlijn.  



5. PUBLIEKSBEREIK & COMMUNICATIE   

De naamsbekendheid en het publieksbereik van stichting ZaaiGoed sinds de start eind 2014 
gestaag gegroeid. Het totaal aantal deelnemende ouderen in 2019 was omgerekend naar 
dagen 561 dagen Tuinclub / dagbesteding en 245 dagen workshops. Meer dan een 
verdubbeling ten opzichte van 2018. Maar ondanks alles hebben we toch een boel mensen 
kunnen bereiken, te weten in de periode tot 1 augustus 580 dagdelen met 21 unieke 
deelnemers oftewel 290 dagen.   

De cijfers voor 2020 zijn ondanks de corona weer gegroeid.  

  

Bezetting ZaaiGoed  �  �  �  �  �  �  
Maand  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  totaal  �  �  

januari-2020  22  0  52  3,5  77,5  �  �  
februari-2020  28  9  48  0  85  �  �  

maart-2020  18  8  84  0  110  �  �  
april-2020  0  0  200  0  200  �  �  
mei-2020  0  0  184  0  184  �  �  
juni-2020  0  0  210  0  210  �  �  
juli-2020  24  4  34  10  72  �  �  

augustus-2020  39  3  30  22  94  �  �  
september-2020  42  3  62  6  113  �  �  

oktober-2020  42  0  46  4  92  �  �  
november-2020  62  0  54  7,5  123,5  �  �  
december-2020  30  0  58  11,5  99,5  �  �  

�  �  �  �  �  1460,5  dagdelen  �  
�  �  �  �  �  € 19.000,00  subsidie  �  
�  �  �  �  �  € 13,01  per dagdeel  

  

Om onze deelnemers, hun achterban, potentieel geïnteresseerden en onze partners en 
sponsoren te informeren en inspireren was ZaaiGoed in 2020 extra actief op diverse sociale 
media. Ons Facebook account heeft inmiddels 488 volgers, Instagram 271, YouTube 3032 
weergaven, SoundCloud 183 luisteraars en onze nieuwsbrief wordt iedere keer naar circa 
1800 personen gestuurd. Dit alles draagt er aan bij dat steeds meer mensen ons kennen, 
weten te vinden en het onderscheidende karakter van de inzet en activiteiten van stichting 
ZaaiGoed op waarde weten te schatten. Hopelijk lukt het in 2021, na de terugval door de 
coronacrises, weer om een gezond opgaande lijn qua publieksbereik en deelnemersveld te 
realiseren. De eerste voortekenen zijn positief. Sinds we weer langzaam zijn opgestart na de 
Lock down hebben we extra aanmeldingen ontvangen en deelnemers verwelkomt voor de 
Tuinclub. Sinds september zijn er op drie vaste dagen per week dagbestedingsactiviteiten. 



Door de coronacrises zijn ouderen, hun mantelzorgers en familieleden meer bewust 
geworden van dat groen goed doet en het belang van buiten zijn. En dat ruime naar 
buitengerichte locaties zoals het ZWN-volkstuincomplex met de ZaaiGoed Zintuigentuin 
aantrekkelijke mogelijkheden bieden om op een veilige manier andere mensen te 
ontmoeten.   

Het aanhouden van de 1.5 meter afstand is bij ons goed te organiseren en de kans op 
besmetting in de buitenlucht is vele malen kleiner dan bij binnen locaties. Wij gaan er dan ook 
van uit dat de komende tijd via verschillende kanalen meer ouderen zich weloverwogen bij 
ons zullen aansluiten om aan de dagbesteding en de groen- en creatieve dagen en cursussen 
deel te nemen. Het jaarprogramma 2021 gaat dan ook uit van verdere groei van stichting 
ZaaiGoed.   

Lokale duurzaamheid   

Bij alles wat we doen en maken is ons motto dierbaar is duurzaam.  Stichting ZaaiGoed streeft 
er bij haar activiteiten naar de relatie tussen mens en natuur weer tot leven te brengen, 
groen zijn heilzame werking te laten doen en zo veel mogelijk mens- en milieuvriendelijk te 
werken. We tuinieren op natuurlijke / ecologische wijze (zonder gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen), met een grote biodiversiteit aan planten met een lang bloeiseizoen en 
uitermate diervriendelijk.   

Als stichting kopen we nagenoeg alles groen en lokaal in, composteren al onze organische 
restproducten, gaan we spaarzaam om met water en hebben een eigen zonne-
energiesysteem met 4 zonnepanelen, 4 accu’s en een omvormer naar 220 Volt waarop met 
enig beleid onze keukenapparatuur, ledverlichting, cd-radio, elektrische kachel en de 
elektrische (grond)waterpomp draait om de tuin te sproeien bij grote droogte. Deze 
voorziening draagt enorm bij aan het gebruiksgemak en comfort voor alle gebruikers.   



  

ZaaiGoed Tuinclub leden (dagbesteding) maken een verfrissend wandelingetje over het ZWN-
tuincomplex en bezoeken de volkstuin van een mede-tuinier.   

  



7. BEGROTING   

Stichting ZaaiGoed zorgt zowel bij de Tuinclub (3 dagen dagbesteding per week) en bij alle 
creatieve dagen en cursussen voor de catering, de benodigde materialen, de begeleiding door 
vakmensen en ondersteuning door vrijwilligers. Dit betekent echter wel dat de inkomsten 
hieruit bij lange na niet kostendekkend zijn   

Voor het faciliteren van de dagbesteding heeft Stichting ZaaiGoed in 2018, 2019 en in 2020 
van de gemeente WMO gelden ontvangen. Volgens beschikking voor 1 ‘plek’ met een 
gebruiksintensiteit van 10 dagdelen voor 52 weken per jaar. De feitelijke gebruiksintensiteit 
was in 2019 beduidend hoger, ondanks de coronacrises geldt dit zelfs voor 2020. Dankzij de 
ruimhartige steun van vele ons welgezinde organisaties, fondsen, particulieren en 
belangeloze inzet van onze vrijwilligers is het ons tot op heden gelukkig wel gelukt om ons 
maatwerk jaarprogramma in de volle breedte met de hoge kwaliteit waarvoor we staan uit te 
voeren. Hopelijk geldt dat ook voor 2021! Het onderhouden van de Zintuigentuin bij ZWN als 
gastvrije en veilige thuishaven voor weldadige ontmoetingen en gezonde voedingsbodem 
voor de dagbesteding en groen- en creatieve activiteiten voor en met krasse, kwakkelende en 
kwetsbare ouderen is alleen mogelijk als stichting ZaaiGoed structureel praktisch en financieel 
wordt ondersteund rekening houdend met de groei van de organisatie en het deelnemersveld 
in de afgelopen 5 jaar.   

8. CONTACTGEGEVENS   

Postadres:   

Anthony Fokkerlaan 19 2024 JA Haarlem   

Bezoekadres:   

Zintuigentuin Stichting ZaaiGoed Volkstuinvereniging Zonder Werken Niets   

Van der Aartweg 25  op complex aan de Berkenlaan 15   

Contactpersoon   

Wilma Overbeek 06-42170216 contact@stichtingzaaigoed.nl   

Sociale media   

Web: https://stichtingzaaigoed.nl/  
Facebook: https://www.facebook.com/zaaigoed  
Instagram: https://www.instagram.com/stichtingzaaigoed/  
Twitter: https://twitter.com/stgZaaiGoed  
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZ-roW_QuEfnm9HzfnVBDZg   
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