Stichting Groen en Mens: Projectenoverzicht 2017
In 2017 heeft de Stichting Groen en Mens een financiële bijdrage geleverd aan
onderstaande projecten en activiteiten.
1. Ondersteuning kinderboerderij ’t IJsseltje van Wijk- en Speeltuinvereniging De IJssel
in Deventer. Het geld werd voornamelijk besteed aan voer voor de al aanwezige
dieren, de aankoop van hooi, stro en houtvezel, alsmede aanschaf van nieuwe dieren.
2. Belevingstuin van Stichting Woon- en Zorgcentrum Humanitas te Deventer voor
nieuwe aanplant, zaden en groenteplanten. Deze belevingstuin bestaat uit een
kruidentuin, bloementuin, dahliatuin, wilde bloementuin, groentetuin en fruittuin. De
tuin wordt onder andere gebruikt door de bewoners, buurtbewoners en gasten van
Humanitas. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers van Philadelphia, bewoners
en vrijwilligers van Humanitas, Groen en Mens, buurtbewoners en anderen.
3. Aanplant fruit en bollen bij het Venenhuis, tehuis voor mensen met geheugenverlies.
4. Kindcentrum De Linde, Deventer.
5. Permacultuurtuin Tulay, Schalkhaar, aanplant boomgaard.
6. Aanleg boomgaard, hagen, erfbeplanting en singels bij schooldijk Lettele.
7. Scouting Loaah Schalkhaar: bosplantsoen ten behoeve van speelbos en omvorming
van bosperceel ten behoeve van biodiversiteit.
8. Project Stadsakkers in Apeldoorn, biologische groente- en fruitkwekerij, waar veel
mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aanleg nieuwe boomgaard,
kleinfruittuin en herstel oude boomgaard.
9. Kulturhus Lettele, aanleg groenomgeving.
10. Zorgtuin Molenenk Deventer, beplanting en kweekbakken voor de deelnemers.
11. Graven van een paddenpoel aan de Veldhofstraat Gorssel ten behoeve van
groentekwekerij De Veldhof.
12. Aanleg groenomgeving Stichting Old School te Apeldoorn. een christelijk sociaal
project ten behoeve van kansarmen en buurt in Apeldoorn.
13. Plaatsen en aankoop van zwaluwentillen in o.a. speeltuin De IJssel.
14. Ondersteuning dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en
autisme in Hongarije door Stichting Janka Tanya.
15. Jongerenproject Etty Hillesum Centrum, Deventer voor het bezoek van Oosteuropese
jongeren uit Wit-Rusland, Ukraïne, Polen en Duitsland aan onder andere
herdenkingskamp Westerbork met als doel het samenbrengen van kinderen en
kleinkinderen van slachtoffers en daders van calamiteiten in de tweede Wereldoorlog.
16. Boekpresentatie dr. H. Boland over Oost-Europa in samenwerking met boekhandel
Praamstra te Deventer.
17. Ondersteuning produktie boek over Nepal van dhr. W. Palmen, Twello.

