
geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Marike Soeterik, M 06 – 49356350, MSoeterik@dynamo-amsterdam.nl

Het Sociaal Tuinieren project wordt ondersteund door:
•  De Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost (contactpersoon: Broer Soolsma)
•  Dynamo (contactpersoon: Marike Soeterik)
•  Woningcorporatie De Key 
•  Woningcorporatie Rochdale

sociaal tuinieren start
in de buurt jeruzalem

MELD UW TUIN AAN VOOR 
SOCIAAL TUINIEREN EN 
GENIET VAN EEN GROENE, 
GOED ONDERHOUDEN TUIN

hulpvrager

heeft u een tuin, maar geen mogelijkheid om die goed te 
onderhouden? Omdat u bijvoorbeeld fysieke klachten heeft, of om een 
andere reden niet in staat bent om te tuinieren?

wilt u graag een mooie, groene, goed onderhouden tuin?

vindt u het gezellig als er af en toe iemand langs komt om te 
tuin te onderhouden; iemand die ook graag een kopje thee of koffi e met u 
drinkt?

dan is het sociaal tuinieren 
project iets voor u.

Sociaal Tuinieren bestaat al in Betondorp en in Amsterdam Noord, en het 
begint dit jaar in uw buurt, Jeruzalem. 

Het is een initiatief van Stichting Present Amsterdam en de Nederlandse 
Tuinenstichting.

hoe werkt het?

•  Als u zelf geen netwerk of fi nanciële middelen heeft om uw tuin te 
onderhouden, en u kunt het zelf ook niet (meer) doen, meld u zich aan 
bij Marike Soeterik, M 06 – 49356350, MSoeterik@dynamo-amsterdam.nl

•  U wordt bezocht door een vertegenwoordiger van Stichting Present 
Amsterdam en een tuinontwerpster, die een plan voor uw tuin gaat 
maken.

•  Tijdens een speciale ‘Sociaal Tuinieren dag’ wordt uw tuin samen met 
die van een aantal andere buurtgenoten door een groep vrijwilligers 
opgeknapt en van nieuwe planten voorzien. 

•  Dit gebeurt onder deskundige begeleiding vanuit de Nederlandse 
Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam, de tuinontwerpster en 
een hovenier.

•  Daarna komt er om de paar weken een vrijwilliger langs, die uw tuin blijft 
bijhouden zodat hij er mooi uit blijft zien. 
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vrijwilliger

wilt u zich inzetten voor mensen in uw leefomgeving die om 
allerlei redenen niet (meer) in staat zijn om zelf hun tuin te onderhouden?

vindt u het leuk om de tuin te onderhouden van één van uw 
buurtbewoners, en af en toe met hen een kopje thee of koffi e te drinken? En 
zo bij te dragen aan een groenere, leefbaardere buurt waar mensen meer 
contact met elkaar hebben?

dan is het sociaal tuinieren 
project iets voor u.

Sociaal Tuinieren bestaat al in Betondorp en in Amsterdam Noord, en het 
begint dit jaar in uw buurt, Jeruzalem. 

Het is een initiatief van Stichting Present Amsterdam en de Nederlandse 
Tuinenstichting.

hoe werkt het?

•  Als u geïnteresseerd bent om om de paar weken de tuin van één van uw 
buurtbewoners te onderhouden. meld u zich aan bij Marike Soeterik,  
M 06 – 49356350, MSoeterik@dynamo-amsterdam.nl

•  U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek bij Stichting Present 
Amsterdam.

•  Tijdens een speciale ‘Sociaal Tuinieren dag’ wordt de tuin die u zult gaan 
onderhouden samen met die van een aantal andere buurtgenoten door 
een groep vrijwilligers opgeknapt en van nieuwe planten voorzien. 

•  Dit gebeurt onder deskundige begeleiding vanuit de Nederlandse 
Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam, de tuinontwerpster en 
een hovenier.

•  Daarna komt u om de paar weken langs, en houd u de tuin bij zodat hij 
er mooi uit blijft zien, en de bewoners af en toe aanspraak hebben. 4 keer 
per jaar krijgt u een cursus tuinonderhoud.


