Maart 2012

Beste vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,

Helaas heeft de gure wind van de bezuinigingen die in Nederland waait onze Botanische Tuin
ook getroffen. Ondanks dat we vorig jaar in mei en november gebruik gemaakt hebben van ons
inspreekrecht, wij een aantal keren overleg hadden met de Deelgemeente en we door een aantal
deelgemeenteraadsleden gesteund zijn, werd ons budget met 45.000 euro verlaagd.
Het was een teleurstelling dat dit gebeurde ondanks dat de tuin floreert. Wij willen medewerkers en vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet en we hopen dat 2012 ondanks dit begin
toch een mooi tuinjaar mag worden.
Natuurlijk zijn we blij dat de Botanische Tuin in ieder geval mag blijven voortbestaan. En we zijn
blij met de goodwill die we hebben opgebouwd, die er in resulteerde dat ons bestuur in december van de Deelgemeente een “Zonnetje “ontving- een prijs met een waarde van 500 euro voor
vrijwilligers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de deelgemeente. In het dankwoord
bedankte ondergetekende voor deze prijs, maar schetste ook wat de bezuinigingen voor de tuin
betekenen en dat we dus niet zo heel blij konden zijn, maar een beetje blij.. Dit had het onverwachte resultaat dat we van een volgende prijswinnaar, Ron Wever (Leonidas) zijn bedrag van
500 euro er ook nog bij kregen, waarvoor wij hem hartelijk danken.
Omdat de bezuinigingen al direct voor januari golden moesten we op 21 december afscheid
nemen van Ron Haag. Hij werkte 14 jaar in de tuin en deed zijn werk met hart en ziel. We zullen
hem erg missen. En tegelijk met hem moest ook afscheid genomen worden van Monique Salij,
vrijwilligster in de tuin die wegens haar beperking niet meer kon blijven als er nog maar één
vaste kracht op de tuin is. Het feest was hartverwarmend en verdrietig tegelijk. Ron had een
prachtig gedicht en een lied op de tuin gemaakt en werd allerhartelijkst toegesproken. Hij en
Monique kregen veel cadeautjes en Ron en Monique hielden een mooie bedankspeech.
Omdat Jack de Graaf, de beheerder, nu nog de enige vaste kracht in de tuin is, zijn de openingstijden bijgesteld: op maandag zal de tuin gesloten zijn en in de zomermaanden is de tuin op zondag niet iedere week, maar slechts eens in de veertien dagen geopend.
Jack zal met behulp van een kleine groep vrijwilligers en stagiaires het onderhoud doen. Gelukkig is de renovatie van de tuin bijna gereed en zitten er alleen nog kleinere projecten in de planning. Hopelijk komen er dit jaar net zulke enthousiaste stagiaires als verleden jaar. De twee die
van het groenonderwijs in Velp kwamen waren een echte verrijking voor de tuin.
Behalve het vertrek van Ron en Monique is er nog een ingrijpend verlies te betreuren. De bezuinigingen troffen ook het werk van het Centrum voor Natuur-en Milieueducatie.
Dit betekent voor de tuin dat de lessen die voor de schoolkinderen verzorgd werden komen te
vervallen. Er wordt nu geprobeerd of het lesmateriaal dat bij de tuin hoorde ook op de tuin opgeslagen mag worden zodat leraren met hun klas er gebruik van kunnen maken of dat een vrijwilliger of een externe kracht een les gaat geven. Voor dit alles moeten nieuwe vormen gevonden worden, waarvoor de Stichting misschien ook weer fondsen kan werven.

De activiteiten hebben vorig jaar veel bezoekers getrokken. De rondleidingen die Frans Advokaat verzorgt zijn een begrip geworden. Met als hoogtepunt een bezoekersaantal van ongeveer
60 voor de middag met als thema ”eetbare gewassen”. Bedankt, Frans!

Andere hoogtepunten waren: het huwelijk van de penningmeester van de Stichting (dank voor
het cadeau: een appelboom en de reparatie van de fontein); het 50-jarig huwelijksfeest van een
vrijwilliger op de tuin en zijn vrouw (dank voor de geschonken nieuwe picknicktafel); het concertje in augustus; de lichtjesavond enz.
Nieuw is de “stiltemeditatie en –wandeling” door Erny van der Bijl verzorgd op zondagochtend,
die aan een behoefte blijkt te voldoen.

Ondanks de bezuiniging wordt dit jaar geprobeerd toch weer een aantrekkelijk activiteitenprogramma aan te bieden, waarvan de Stichting nu alle kosten op zich zal nemen.
Op onderstaande zondagen zal de tuin open zijn. Van een aantal is al bekend dat op die dag een
activiteit plaatsvindt. Bovendien zal er hopelijk in augustus/september weer een concertje zijn.
De Vrienden die hun e-mailadres hebben opgegeven krijgen voorafgaand aan iedere activiteit
nog een bericht. Een flyer met het programma zal bij de beheerder te verkrijgen zijn.
De plannen zijn als volgt (zie ook www.botanischetuinkralingen.nl):
-29 april eerste zondag open. Rondleiding Frans Advokaat “Planten en hun naam”
-13 mei opening van de blinden- en slechtziendenroute met muziek, workshops enz.
- 27 mei rondleiding “Toverkruiden”
- 9 en 10 juni Verborgen Tuinendagen
-24 juni rondleiding ”Geneeskrachtige kruiden”
-8 juli rondleiding “Bomen”
-22 juli rondleiding “Heksenkruiden”
-5 augustus rondleiding “Eetbare gewassen”
-19 augustus
-2 en 16 september
-30 september Sluiting activiteitenseizoen met muziek en workshops
-6 en 7 oktober Kunstroute met activiteiten op de tuin
-14 december Lichtjesavond
N.B. op 23 september is de tuin gesloten, maar geeft Frans Advokaat een rondleiding over ”Paddenstoelen” in het Kralingse Bos

Het jaar 2012 zal in het teken staan van de voorbereiding op ons 100 jarig bestaan in 2013.
Het grote feest zal gevierd worden in september 2013. Doordat ons nieuwste bestuurslid,
Lou de Boer, afgelopen jaar intensief speurwerk heeft gedaan naar de geschiedenis van de tuin is
nu duidelijk dat ons 100-jarig bestaan niet dit jaar, maar volgend jaar is. Hij heeft een heel boeiend boekje geschreven over de geschiedenis tot en met 2001. Het boekje gaat binnenkort naar
de drukker en zal zeker tijdens de festiviteiten te koop worden aangeboden. Het plan is om de
Vrienden er dit jaar al kennis mee te laten maken.
Zoals ieder jaar ontvangt u weer een acceptgirokaart. Door de donaties kunnen wij helpen om
activiteiten op de tuin te bekostigen, of schenken we materiaal – dit jaar waarschijnlijk een deel
van het nieuwe tuinmeubilair.
Om ons adressenbestand up-to-date te houden wordt het ieder jaar doorgenomen en gaan we
ervan uit als er drie jaar niet gedoneerd is dat iemand verhuisd is of geen belangstelling meer
heeft.
Wij willen al onze vrienden hartelijk bedanken voor de steun die ze het afgelopen jaar aan de
tuin hebben gegeven en hopen hen binnenkort te zien bij een van de activiteiten of zomaar op
een doordeweekse dag. Ook bedanken we het Elise Mathildefonds, de Erasmusstichting en
Ploum Lodder Princen Advocaten voor hun bijdragen.
Namens het bestuur,
Lieke van der Ree

