Jaarverslag 2020 Stichting Schooltuin de Wielewaal
Het jaar 2020 is door het heersende Coronavirus totaal anders verlopen dan gebruikelijk; het gehele
jaar zijn er geen kinderen op de schooltuin geweest om te leren tuinieren. De grote onzekerheid of
het toegestaan werd om te komen tuinieren heeft Stichting de Wielewaal veel hoofdbrekens gekost.
In de wintermaanden januari/februari is door de beheergroep flink gezaagd en zijn mei- en
sleedoornstruiken gelegd en gevlochten. Het vroeg invallende voorjaar noopte de groep eerder te
stoppen i.v.m. uitlopende struiken. Bestelde vuilbomen (waardboom citroenvlinder), slee- en
meidoorns zijn ingeplant.
De bestelde aardappels en uien en de opgekweekte spitskolen en bieten door Helicon zijn door de
lesgevenden eigenhandig geplant op de lege kindertuinen; zij hebben ook steeds de planten van
water voorzien en hebben geschoffeld. Later dit jaar mochten de kinderen een emmer vol
aardappels en uien e.d. komen oogsten. Later in het jaar zijn de vele kisten spitskolen aangeboden
aan de voedselbank die daar blij mee was.
Besloten is dit jaar niet deel te nemen aan NL DOET; de overgemaakte subsidie is teruggestort naar
de organisatie.
De voorbereidingen om het lustrum te vieren zijn na ampele overwegingen gestopt: alle geplande
activiteiten werden op de lange baan geschoven m.u.v. het receptenboekje waar Enny en Iris
(auteurs) en Annerie (verwerver van subsidie) i.s.m. Bureau Ketel veel werk aan besteed hebben en
met klinkend resultaat. De boekjes zijn bij diverse winkels neergelegd voor de verkoop en verder zijn
de boekjes opgeslagen voor de bezoekende kinderen de komende jaren. Omdat er geen kinderen
naar de tuin kwamen en het lustrumfeest afgeblazen werd, is gekozen voor een beperkte viering op
de tuin waar het eerste exemplaar van het receptenboekje werd aangeboden aan burgemeester
Bruls van Nijmegen. Een beperkt aantal vrijwilligers was op dit gebeuren aanwezig.
Op de lege kindertuinen is aan 6 tuinders een tijdelijke tuin aangeboden; nu we weten dat er minder
schoolkinderen in 2021 naar de Wielewaal zullen komen, kunnen vier gelukkigen nog een jaar
tijdelijk gebruik maken van hun moestuin. Alle verder beschikbare tuinen zijn verhuurd aan
liefhebbers.
Van juni tot in december is er overleg geweest met de eigenaren van de schooltuin over de inhoud
van het nieuw op te stellen en te ondertekenen huurcontract. Eind december is het gewijzigde
huurcontract getekend door beide partijen voor een looptijd van vijf jaar.
De schapenwei is met behulp van de ongedocumenteerden die de donderdaggroep vormen
ingeplant met inheemse planten; de planten werden door Jan de Groot van Helicon opgekweekt.
Nieuwe contacten met schaapherderin Marion Teeuwen zorgden voor het gratis aanbod van
biologische schapenmest, dat gehaald werd door de beheergroep en donderdaggroep. Daarnaast
werd de schapenwei tot twee maal toe beweid door Solognote schapen die voor een prachtig, kale
weide zorgden. De donderdaggroep groef ook een enorme wilgenboomstronk uit langs het
toegangspad en gaf de aangeplante wilgenbomen regelmatig water in de droge tijd en snoeide de
oostrand van de tuin deskundig.
In september zijn alle vrijwilligers uitgenodigd voor een feestelijke maaltijd op de Wielewaal: 18
personen gaven gehoor aan de uitnodiging.

Via Remondis werd in oktober door hun vrachtwagen 20 m3 compost van de DAR vervoerd naar de
schooltuin.
Als gevolg van het Coronabeleid werd sinds november op de maandag door slechts twee man
gewerkt en werd de donderdaggroep de toegang ontzegd om besmetting te voorkomen. Een van de
ongedocumenteerden heeft een tuin van 9m2 toegewezen gekregen op therapeutische basis.
Het bestuur van de Wielewaal heeft een andere werkwijze ingevoerd om de communicatie te
verhelderen en de transparantie te vergroten: zo zijn er vier werkgroepen gekomen: een
beheergroep, een kruidentuingroep, een moestuindersgroep en een lesgeversgroep. In alle groepen
zit een bestuurslid en een persoon uit die groep die aanspreekpunt is. Voor iedere groep is een
vastgesteld budget begroot.
Dit jaar is Natasja gestopt met haar werkzaamheden op de tuin als lesgevende; Gert is afgetreden als
voorzitter: hij wordt opgevolgd door Guido Claessen. Van beiden zal nog afscheid genomen worden;
de huidige pandemie was daar de reden toe.
De lesgeversgroep heeft een lesplan opgesteld voor het jaar 2021; zaden, aardappelen en uien
worden besteld. De tijd zal leren of er kinderen zullen komen naar de tuin in 2021.
Het aantal vrijwilligers is constant gebleven; wel zoeken we door onvermijdelijke vergrijzing naar
nieuwe enthousiaste medewerkers op de tuin.
Persingen, februari 2021
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