
Het jaaroverzicht 2015 geeft een impressie van de maatschappelijke activiteiten van
stichting Groendomein Wasven, stichting Wasvenboerderij en stichting Wasvenzorg.
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Zeven jaar lang heeft NXT Generation deelgenomen aan
de First Lego League: wedstrijden met Lego robots
gekoppeld aan een duurzaamheidsproject. Onder de
bezielende leiding van Angela en Irene nam ze vele bekers
mee naar het Wasven en bezocht ze internationale
toernooien. Het team heeft dit jaar een punt gezet achter
de wedstrijden en gaat, samen met ouders en oudleden,
hulp bieden aan andere teams onder de naam NXT
Support. We zullen vast nog van ze horen …

Geen afscheid

Hollen

Afscheid

Het jaar 2015 kende een onzekere start: hoe de
dagbesteding op het Wasven te continueren? De basis
was eind 2014 gelegd met de oprichting van stichting
Wasvenzorg en afspraken met zorgfinanciers. Begin april
was het zover en is het personeel van Lunet zorg
overgeplaatst. Sommigen waren al vanaf de start in 2007
bij het Wasven werkzaam. Het werd een warm afscheid
met gemengde gevoelens.

De nieuwe zorgorganisatie heeft zich in korte tijd moeten
bewijzen. Het gaf vertrouwen en vleugels dat alle

deelnemers zijn
gebleven. Nieuwe
zorgbegeleiders zijn
ingewerkt terwijl de dagbesteding op de werkvloer
gewoon door ging. De administratie en zorgdossiers
zijn opgepakt en alle processen rondom de
zorgverlening opnieuw ingericht. Als kroon op dit
werk is Wasvenzorg eind november positief
beoordeeld voor het kwaliteitskeurmerk van de
Federatie Landbouw en Zorg.

We hebben in 2015 helaas
afscheid moeten nemen
van enkele vrijwilligers die
zich vele jaren hebben in
gezet voor het Wasven.
We gedenken Dés
Soontiens voor de opzet
van de moestuin en zijn
waardevolle adviezen.
Loek Ketelaars voor zijn
prachtige natuurfoto's en
het behoud van de Zeggen.
En Ria Huijnen voor het
begeleiden van
schoolkinderen en haar
inzet tijdens evenementen.
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Van de Schop

Achter de schermen

De afgelopen jaren heeft het Wasven steeds
meer akkerland in beheer genomen. Reden
om een boer aan te trekken om de vele
hectares op een natuurlijke wijze te bewerken.
Maaike is inmiddels ingewerkt en heeft volop
plannen voor de invulling van de natuurakkers.
Ze krijgt daarbij hulp van deelnemers waar-
mee de dagbesteding op het Wasven is
uitgebreid tot de tuinderij. En natuurlijk van de
enthousiast meewerkende tuingroep.

Het in eigen hand nemen van de
dagbesteding
brengt nieuwe
kansen en groei met
zich mee voor het
Wasven als geheel.
Vandaar dat

gewerkt wordt aan een
Governance Commissie voor
toezicht op en advies aan de
Wasven-stichtingen. Deze hebben
dit jaar alle de ‘goede doelen
status’ (ANBI) van de
belastingdienst ontvangen. Zo
groeit het burgerinitiatief van ‘de
beuk erin’ uit tot een
maatschappelijke onderneming.
Wordt 't Wasventje volwassen?

De gerechten in de gasterij zijn zoveel
mogelijk biologisch, fair trade, uit de
streek en van het seizoen. Vandaar
dat de gasterij het Wekelijks Wisselend
Wasvenmenu heeft geïntroduceerd, te
vinden op de site en op krijtborden.
Dat levert soms hilarische situaties op
door het gehannes met het krijtbord
aan tafel. Volgend jaar krijgt dit
experiment een
vervolg, waarbij
de gasterij in het
nieuw gestoken
wordt.
Benieuwd? Kom
eens borrelen,
lunchen of
dineren. We zijn
benieuwd naar
de reacties.

Op de schop

Ook dit jaar weer een nieuwe kerststal en verrassende beelden,
gemaakt door vrijwilligers en deelnemers met als thema 'een
natuurlijke kerst'. De kerstmarkt, georganiseerd met 't Oude
Raadhuis, stond weer vol en bol van eigen creaties voor de
feestdagen. En temidden van de kerststal, op de laatste dagen
van het jaar, verse oliebollen met de smaak van enthousiaste
vrijwilligers, bakkers én deelnemers van Wasvenzorg.

In de schop

De communicatiegroep werkt ‘onzichtbaar voor
de schermen’. Met op Facebook een verkiezing
van de mooiste foto’s van huisfotografen Marlijn
en Frans voor de lichtvensters in de gasterij. De
zorg en de winkel hebben een aparte plek
gekregen op onze site. En natuurlijk de vele
teksten en foto’s voor in de kranten, wijkbladen,
Wasvenwijzer en digitale nieuwsbrief. Mede
hierdoor groeit het aantal bezoekers op
Facebook nog steeds, met veel positieve
reacties. Bij een werkbezoek aan Omroep
Brabant
namen ze
een lekkere
taart uit de
bakkerij
mee. Da’s nog eens communicatie.

Voor de schermen
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Ook in het groendomein
is weer veel werk verzet:
iedere eerste zaterdag
van de maand, tijdens
NL Doet in maart en op
de Natuurwerkdag in
november wordt gewerkt
aan het onderhoud van
het groen, de inrichting
en gebouwen. Het doet
de vrijwilligers goed dat
ook (andere)
buurtbewoners,
bedrijven en deelnemers
meehelpen en zich
inzetten voor het behoud
van het Wasven. Het is
goed voor de sociale
contacten én gezond
voor je lijf en (nieuwe)
leden.

Klussen geklaard Een hele klus

We koesteren de cultuurhistorie van het Wasven, waar
we inmiddels zelf een onderdeel van vormen. Maar ook
die van elders in Brabant, zoals in Bavel. Daar hebben
we een authentieke veldschuur gered van de sloop door
deze te strippen, te
demonteren en op
te slaan. Het plan
is om deze op te
bouwen in het
Wasven voor de
opslag van groot
materieel voor
onze natuurakkers.
Dat zal nog een
hele klus worden.

Weer genieten

Pure winst

Met een slotbijeenkomst in Leuven kwam na vier jaar
een einde aan het internationale project Pure Hubs. Het
Wasven heeft hierdoor de tuinderij kunnen ontwikkelen,
de samenwerking met streekboeren
versterkt en activiteiten als
proefthema-avonden en het Pure
Food Event opgezet. We zijn een
hele ervaring rijker. Alleen dat al is
pure winst.

De bezoekers van
Effenaar 't Wasven lieten

zich niet uit het veld slaan door het weer. De eerste editie
kende een regenachtig slot waarbij gedanst werd onder de
paraplu's. Tijdens de derde editie kwamen we parasols te
kort en dansten kinderen onder een tuinsproeier voor
verkoeling. Het was weer genieten in het groene hart.
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Basisscholen uit de buurt lopen het Wasventjespad, lenen
een leskist voor op school, volgen een workshop in de
moestuin en exposeren op de overloop. Leerlingen van het
LCL lopen maatschappelijke stage als assistent van de
bakker, sint, groenman, zorgbegeleider, imker en tuinder.
En studenten van de Pabo oefenen praktijkopdrachten die
direct toepasbaar zijn in het onderwijs. En zo is de cirkel
rond.

Wasvenboerderij
Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven

www.wasven.nl

gasterij@wasven.nl 040 - 787 07 07
winkel@wasven.nl 040 - 787 07 08
zorg@wasven.nl 040 - 787 07 09

Volg ons op
facebook en/of twitter

Voor kinderen is in het Wasven altijd wat
te doen. Iedere laatste vrijdag van de
maand verzorgt de groenwerkgroep een
leuke, leerzame avond voor kinderen in
de natuur. En iedere tweede
woensdagmiddag van de maand staat de
bakthemagroep klaar om met kinderen de
lekkerste koekjes en taartjes te bakken,
onder
leiding
van de
bakkers.
Studio
040 was
kreeg er
lucht van
en kwam
opnames
maken.

Leerzaam leuk

Lekker leerzaam

mjv

Geluk zit in kleine dingen. Nou ja, onze plataan is niet bepaald klein.
Maar wel één van de geluksplekken in Eindhoven. Studenten van
Fontys maakten in opdracht van het Parktheater een inventarisatie
en brochure met tips die aanzetten tot overpeinzing. En die ook
aanzetten tot actie, hopen wij, om zo’n plek te behouden.

Gelukplek

Gegroeid

De natuurwerkgroep groeit als nooit te
voren: zowel in aantal vrijwilligers als in
resultaat. De bloementuin ontwikkelt
zich prachtig dankzij hun inzet. Met
meer dan twintig soorten vlinders en
vele insecten als resultaat. De vele
soorten heggen in het Wasven groeien
gestaag als gevolg van het bijmesten,
het onkruid vrij houden en het
snoeiwerk.
Met dank aan
de schapen in
de boomgaard,
de natuurlijke
maaimachines
bij uitstek.


