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Midden in de zomervakantie willen we jullie een kleine update geven
van onze werking. Na de inspanningen in de eerste helft van het jaar
om onze VZW meer naambekendheid te geven kijken we uit naar de
evolutie in de tweede helft van het jaar. Misschien lijkt het alsof er
weinig beweegt, nochtans zetten we stapjes vooruit.
1. Informatiestand op de familiedag van de KVG.
Op 23 april hadden we een informatiestand op de familiedag van de
KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten) in de Plantentuin van
Meise. Daar hebben we gemerkt dat de belangstelling voor de
laagdrempelige activiteiten groot is, dat er veel interesse is voor
aangepast en licht tuinmateriaal maar dat we niet kunnen
concurreren met de eetstandjes! Volgende maal moeten we misschien
eetbare planten meenemen.
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2. Projectoproep Vlaamse Landmaatschappij.
Vanuit de Vlaamse landmaatschappij is er de jaarlijkse projectoproep
voor de inrichting van volkstuinen. Dit jaar is speciale aandacht voor
‘jongeren en de welzijnssector’. Meer informatie op
https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Volkstuinoproep2016.aspx
Vorig jaar hebben we via deze oproep het project ‘Maasmosem
Inclusie(f)’ ingediend. Hierdoor kunnen we tuintherapie en een
therapeutische tuin ontwikkelen op de zorgcampus van DilsenStokkem.
3. Ronde tafel ‘Natuur en welzijn’
We proberen zicht te krijgen op wat andere spelers in de sector
rond ‘natuur en welzijn’ doen. Zo namen we deel aan de
ontmoetingsdag rond ‘warme tuinen’ van Landelijke Gilden, de
marktdag over ‘zorgtuinen’ van Natuurpunt, de trefdag ‘samentuinen’
van VELT,… Ons uiteindelijk doel is om alle spelers rond de tafel te
krijgen en te komen tot een gezamenlijk standpunt richting overheid
en een duidelijk aanbod richting zorgsector.
4. Werkgroep ‘Activiteitenfiches’
Eind maart is de werkgroep ‘Activiteitenfiches’ van start gegaan.
Tijdens de studiedag van 19 november 2015 merkten we een vraag
naar activiteiten rond natuur, tuinieren,…. Omwille van de
belangstelling besloten we om naar Brits en Duits model een reeks
van activiteitenfiches te ontwikkelen voor Woon- en Zorgcentra, dit
in samenwerking met Hogeschool PXL en zorgcampus Dilsen-Stokkem

5. Werkgroep ‘Healing gardens’
Een tweede werkgroep ‘Healing gardens’ is opgericht binnen onze
VZW. Hierbinnen dompelen tuin- en landschapsarchitecten zich
onder in de geheimen van ‘Healing Gardens’; er wordt gestreefd naar
een kwaliteitslabel en opleiding voor de aanleg van therapeutische
tuinen. In het voorjaar van 2017 zal een studiedag rond ‘Healing
Gardens’ worden georganiseerd.

6. Waarom een werkgroep ‘Healing gardens’.
Redenen voor de oprichting van de werkgroep ‘Healing Gardens’
waren
- een wildgroei aan benamingen voor en aanbod van ‘Healing
Gardens’; ze duiken op onder de meest diverse benamingen bij
diverse spelers, prachtig klinkend op de website maar in
uitvoering weinig onderbouw en expertise. Eenieder geeft
invulling aan een ‘Healing Garden’ vanuit zijn filosofie maar het
komt niet altijd de kwetsbare persoon in de zorginstelling ten
goede. Al te vaak beperkt het zich tot een verhoogde bak
neergepoot in een verloren hoekje.
- Rondom vele zorginstellingen bevindt zich een aanzienlijk
potentieel aan groene zone waarvan de inrichting zich beperkt
tot immense grasvlakten, hagen in blokformatie,… Met het oog
op de vergrijzing worden overal ten lande via privaat-publieke
projecten nieuwe Woon- en Zorgcentra opgericht. Miljoenen
worden uitgetrokken voor het gebouw zelf maar voor de
financiering van de tuin ontbreken de middelen. Achteraf wordt
een wafelenbak georganiseerd om de tuin aan te leggen. Gevolg
is dat ouderen in een Woon- en Zorgcentrum maandelijks
gemiddeld 6 minuten buitenkomen. Nochtans kan het anders. In
de ons omringende landen wordt bij het ontwerp van een
zorginstelling de inrichting van de buitenomgeving mee
opgenomen in de aanbesteding. Tuin- en landschapsarchitecten
worden erbij betrokken van bij de eerste gesprekken.
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