JAAROVERZICHT 2020
Dit jaaroverzicht geeft een impressie van de
maatschappelijke activiteiten van het Wasven.

Borrelen in het groen
Nog voor de nieuwe horecaregels bekend waren sloegen
Effenaar, CKE en Wasven de handen ineen voor een aangepast
zomerprogramma. In de tuinderij verrees een terras, podium en
buitenbar. Zo konden bezoekers borrelen in het groen en genieten van heerlijke muziek aan tafel.

Met vereende krachten
Bezoekers informeren is een hele toer als plannen en
programma steeds wijzigen. Heb je net alles aangeleverd blijkt
het alweer achterhaald. Gelukkig konden we via social media
daar snel op inspelen. En we konden regelmatig een extra flyer
rondbrengen met actuele informatie en acties. Dankzij de vereende krachten van de vrijwilligers van Rond ’t Hofke en onze
communicatiegroep.
Morrelen in het groen
Aan de westzijde van het Wasven
verrees naast de studentenflats ook
een klimaatbos, vogelbos en overloopven. Aangelegd in samenwerking
met Woonbedrijf en vele kinderen van
basisschool De Boog. Na gedegen
grondbewerking werden ruim 1000
bomen en struiken aangeplant.

Op tilt

De natuurwerkgroep
klust graag bij. Zo verrees op de vrije akker een zelfgemaakte
zwaluwtil. Op vijf meter
hoogte hangen vijftien
nestkastjes, zwaluwvriendelijk beschermd
tegen weer en wind.
Nu maar hopen dat de
zwaluwparen niet op
tilt slaan bij zo’n mooi
stukje vakmanschap.
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Aanpassen
Tijdens de eerste coronagolf moesten veel
deelnemers thuis blijven.
Na terugkeer troffen ze
een compleet aangepaste
werkomgeving aan met
de winkel en toiletten in
tenten, meer ruimte in de
bakkerij en keuken en
duidelijke looppaden. Ondanks alle veranderingen
hebben ook zij zich verrassend snel weten aan te
passen.
Local for Local

Tot de kern
Om de groei van het
Wasven te kunnen bijbenen is de organisatie
aangepast met een nieuwe raad van toezicht,
één bestuur voor de drie
stichtingen samen en het
versterken van de rol van
onze teamleiders. Zo komen we tot de kern: het
bereiken van synergie
tussen het financiële, sociale en groene domein.
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Onze koffieboeren verbouwen bonen met
dezelfde insteek als wij: biologisch, fair
en met zorg voor de eigen leefomgeving.
Samen met onze leverancier Van Zelst
hebben de koffiebranders een nieuwe
koffie ontwikkeld en in de markt gezet. Met
als resultaat dat Cure voor haar nieuwe
duurzame hoofdkantoor kiest voor onze
koffie. Dat is dubbel local for local.
Oppassen
Tijdens de tweede
coronagolf werkten
ook onze deelnemers
door. De indeling van
de winkel en gasterij
zijn opnieuw aangepast en het dragen
van mondkapjes werd
verplicht. Het blijft
oppassen maar zo
bieden we ze afleiding
en structuur in deze
verwarrende tijden.
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Knap werk
Door de eerste lockdown ging NLdoet niet
door. Maar het gaf ons
wel letterlijk de ruimte
om het klussen flink uit
te breiden. De stoelen
in de gasterij zijn voorzien van nieuwe bekleding, de vloer is geschuurd en staat weer
in de olie. De schop
heeft nieuwe vitrinekasten en een kenmerkende natuurbar.

Opgeknapt
De tweede lockdown gaf ons
ruimte om de verdieping van
de boerderij aan te pakken.
Op advies van Kleur mijn
Interieur zijn de wanden
voorzien van frisse kleuren
en afbeeldingen. De overloop en zalen zijn opnieuw
ingericht zodat ze flexibel
gebruikt kunnen worden door
gasten en deelnemers. En
de branderij komt beter tot
zijn recht met een zwevende
koffiebar.

Kraamkamer
Het Wasven heeft er nieuwe bewoners bij. Een kerkuil bezocht de kast in de veldschuur, de
natuurwerkgroep vond er uilenballen. Een paartje torenvalken bezocht een speciaal geplaatste kast langs de hoogstamboomgaard. In de composthoop vond de tuinwerkgroep de
neushoornkever. En langs het spoor leeft inmiddels een kolonie pluimvoetbijen.

Dubbel duurzaam
Het werken in de bakkerij is leuk en leerzaam,
maar soms ook zwaar met veel handwerk.
Vandaar dat de bakkerij opnieuw is ingericht
met financiële steun van Rotaryclub Eindhoven
Soeterbeek. Hierdoor kunnen de deelnemers
zich nog meer richten op het maken van ambachtelijk brood en gebak. Bijkomend voordeel
is een reductie van energie en schoonmaak.
Dat is dubbel duurzaam.
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Wrattenboom
Een droge nazomer en vuurwerk
zorgde voor een ramp in het
landgoedbos: een monumentale
vederesdoorn van 200 jaar oud
ging in vlammen op. De holle
stam, nestgelegenheid bij uitstek,
werkte daarbij als schoorsteen.
De wereldboom bleef gespaard,
net als bij de brand in 2002, met
dank aan oplettende wandelaars
en de brandweer.

Groen ontspannen
De coronacrisis brengt ook
nieuwe initiatieven met zich mee.
Zo repeteerde het Eindhovens
Muziekcollectief op afstand op
ons lege terras, gaf Fitther
wekelijks buitenfitness op de vrije
akker en de Yogatrainer workshops en yogales in het groene
hart. Heerlijk actief ontspannen in
het groen.

Groen inspannen

De coronacrisis brengt ook nieuwe vrijwilligers met
zich mee. De groenwerkgroep heeft veel werk kunnen verzetten en de tuinderij zag het aantal vrijwilligers zelfs verdubbelen. Via Samen voor Eindhoven
wisten ook ASML, Philips, DLL en Rotaract ons te vinden voor een groene workout. Goed voor je spieren
en de biodiversiteit.
Zorg voor de zorg
De bakkers hebben een spontane actie bedacht om
deelnemers aan het werk te houden: bezoekers van
onze winkel konden een zakje koekjes doneren voor
de zorg. Zo zijn er honderden zakjes koekjes gedoneerd aan het St. Anna ziekenhuis en de voedselbank. Dat is wat je noemt zorg voor de zorg.
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