
Gouden hart
Een hartverwarmende actie van Samen voor Eindho-
ven en het Wasven. Klanten kochten pakjes koekjes 

in de vorm van een hart; 
één voor zichzelf en het 
andere voor eenzame 
ouderen. De koekjes wer-
den gebakken door onze 
deelnemers: zorg voor 
zorg. De koekjes werden 
ook landelijk met goud 
bekroond. Koekjes uit en 
met een gouden hart.

Dit jaaroverzicht geeft een impressie van de maatschappelijke activiteiten van het Wasven.
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Niet gering
Vanwege de sneeuw in het 
voorjaar is het lastig zoeken naar 
muizen. Toch wisten de kerkuilen 
maar liefst zeven jongen groot 
te brengen in het Wasven en de 
Loovelden. De jonge kerkuilen 
zijn geringd voor wetenschappe-
lijk onderzoek. Om de kerkuilen 
volgend jaar een extra handje te 
helpen zijn in het Wasven mui-
zenruiters geplaatst: een winter-
restaurant voor uilen.

Op slot
Corona maakt creatief. De koks kookten 
heerlijke gerechten voor thuis, verkrijgbaar 
in onze winkel. In de lente waren er goed 
gevulde picknickmanden om in het groen 
culinair te genieten. Je kon samen met je 
gezin op safari met een knapzak en zoek-
kaart of met koffie, koek en een thema-
route. Een spontane fotowedstrijd leverde 
prachtige sneeuwbeelden op van een 
groendomein op slot.
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Van het slot
De versoepeling van coronamaatregelen zorgde voor 
een ware vloedgolf in de gasterij. Van uitgestelde 
feesten, doorgeschoven bruiloften en opnieuw geplan-
de vergaderingen tot weerzien van familie, bijkletsen 
met vriendinnen en samen lunchen en borrelen. Het 
was een hele tour voor onze medewerkers, deelne-
mers en begeleiders. Dank voor hun inzet en flexibili-
teit.



Ecosysteem
Om het ecotopen beheer zichtbaar te ma-
ken ontwikkelen we een interactief platform. 
TU- studenten van Unipartners hebben een 
veelbelovende digitale opzet gemaakt waarin 
wandelingen, monitoring, streefbeelden en be-

heermaatregelen gevisualiseerd kunnen 
worden. Maar ook koppelingen met 
ecogames, informatieborden en web-

cams. Als meer bedrijven en instellin-
gen zich aansluiten ontstaat er een dub-

bel ecosysteem: virtueel en in de echte wereld.

Ecotopen
De natuurwerkgroep is niet al-
leen actief in het Wasven, maar 
ook in andere groendomeinen 
van Tongelre. Zo worden, in 
opdracht van de gemeente, ecotopen 
beheerd in de Loovelden, de Karpen 
en het Eckartse Bos. Ook het erf rond-
om het Lombokpad wordt, in samen-
werking met Woonbedrijf, ecologisch 
ontwikkeld. Zo breiden de ecotopen 
zich uit, een aanwinst voor de stad.

Ecotoppers
Ambassadeurs die vrijwilligers 
en bezoekers ondersteunen 
en informeren over de ecoto-
pen in het Dommeldal. Deze 
ecotoppers volgen een korte 
theoriecursus gevolgd door 
een praktijkopdracht, zoals 
het beheer van vlinderwei-
des, poelen en vlechtheggen. 
Opgezet en begeleid door het 
duo Kees en Peter. Over top-
pers gesproken. 

Jaaroverzicht 2021  Wasven

 bladzijde 2

Nog meer waarde
Onder de noemer ‘groene daden’ 
werken afdelingen van bedrijven 
een dag mee in het Wasven. Een 
dag buiten aan de slag met je 
collega’s is goed voor jezelf, je 
team én de natuur. Het wisselval-
lige weer en de coronamaatrege-
len waren een hele uitdaging om 
zoveel mogelijk groene daden te 
verrichten. Maar het geeft vol-
doening.  Of zoals een bedrijfs-
vrijwilliger het formuleerde: het 
was farmtastic.



Oormerken
Onze schapen trokken 
zich weinig aan van de 
coronaregels en zorg-
den voor een geboor-
tegolf. Dit zorgde voor 
een heerlijk uitje tijdens 
de lockdown. De lam-
meren zijn geoormerkt 
en uitgezet naar an-
dere kuddes zodat het 
Drents heideschaap, 
als soort bedreigd, kan 
blijven voortbestaan. 

Keurmerken
Het Wasven streeft naar duur-
zaam gedrag, samengevat in de 
globale duurzame ontwikkeldoe-
len voedselketen, community 
vorming en biodiversiteit. Onze 
vorderingen zijn niet alleen 
zichtbaar in het groendomein, 
maar ook in onze producten en 
diensten. En middels een keur 
aan merken zoals SKAL, EKO 
restaurants, social return en 
Greenkey.  Zo dragen we lokaal 
ons steentje bij.

Genoten
Het was een groeizaam jaar; de 
tuinderij had haar handen vol met 
zaaien, oogsten en vooral wieden. 
Ondanks de natte zomer lukte het 
om de boekweit droog binnen te 
halen. De Genneper Watermolen 
maakte mooi meel voor pannen-
koeken. De notengaard nabij het 
Warandepad groeit goed, de noten-
bomen rondom het terras zorgden 
voor veel walnoten en werden als 
proef verwerkt in de bakkerij.

Toch genoten
Door de coronamaatregelen 
zijn veel optredens van de 
Effenaar en het CKE verscho-
ven en uiteindelijk afgelast. 
Het vergde veel onderlinge 
afstemming en flexibiliteit. 
Pas aan het eind van de 
zomer klonken er muzikale 
noten in de tuinderij, in afge-
slankte vorm. Desondanks 
hebben we ervan genoten.
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Nieuwe gezichten
Corona bracht veranderingen met zich 
mee in de personele bezetting. Terwijl de 
bedrijfsvoering piekte en daalde geduren-
de het jaar en de arbeidsmarkt overspan-
nen is. Toch is het gelukt om de teams te 
versterken. Mede dankzij corona neemt 
het vrijwilligersbestand toe; er zijn vooral 
vele nieuwe gezichten in de tuinderij en 
het groen.

Uitstel, geen afstel
De coronamaatregelen vielen niet mee voor 
onze deelnemers. Steeds opnieuw aanpas-
sen van werkzaamheden en werkplek. De 
beloning, een deelnemersuitje, werd echter 
door corona steeds opnieuw uitgesteld. Op 
de valreep zorgde een pop-up miniconcert 
in de tuinderij voor een overdosis kerstge-
voel. Met de belofte dat we volgend jaar iets 
extra’s doen.

Onbekend, niet onbemind
Het Wasven heeft een nieuwe vorm van dag-
besteding voor mensen met een lichte zorg-
vraag. Een daginvulling tussen vrijwilligers-
werk en dagbesteding. De opstart verliep 
langzaam vanwege corona en onbekendheid 
bij inwoners en doorverwijzers. Een open 
dag en publiciteit zorgde na de zomer voor 
meer aanwas in onze tuinderij. Een eerste 
groep vrijwilligers is opgeleid om mede te 
begeleiden.

Vele gezichten

Na ruim tien jaar hebben we afscheid genomen van onze oude website. Het was een hele 
klus om de vele gezichten van het Wasven een plaats te geven. De communicatiewerk-
groep zette alle inhoud over naar de nieuwe structuur. Freshmonks zorgde dat alles fout-
loos werkte. En vrijwilligers van DLL dachten met ons mee om te komen tot één vergezicht. 
Over vele gezichten gesproken.

Wasvenboerderij     groen@wasven.nl  040 787 0706
Celebeslaan 30     gasterij@wasven.nl  040 787 0707 
5641 AG Eindhoven     winkel@wasven.nl  040 787 0708
       zorg@wasven.nl  040 787 0709
www.wasven.nl
     volg ons op facebook, twitter en instagram 
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