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Hallo allemaal, 
 

De nieuwe nieuwsbrief van Groen 

doen is weer klaar met nieuws 

over wat er zoal gebeurt binnen 

onze stichting. 

 

Een terugblik op het oude en 

vooruitzicht op het nieuwe jaar. 

 

Team Groen Doen 

 
 

 

NIEUWSBRIEF 
 

 

Stichting GoenDoen 

werkt! 
 

 

  

 

Wat staat er in deze nieuwsbrief: 

 Leren over planten 

 Winterverrassing 

 Sparen voor het goede doel 

 Unieke plantenbakken 

 Een dag naar de kinderboerderij 

 Training voor het team en bestuur 

 

Kwaliteitscertificaat 

Beste Groen-Doeners, Familieleden, begeleiders en 

belanghebbenden. 

Met trots kunnen we jullie vertellen dat Stichting GroenDoen na 

een strenge controle door DEKRA Certification op woensdag              

2 maart  het kwaliteitscertificaat HKZ heeft ontvangen.  

Het certificaat werd uitgereikt door wethouder Jan Aarts, die 

hiervoor speciaal een bezoek bracht aan GroenDoen. Na een kop 

koffie en een fijn gesprek met de cliënten en begeleiders werd het 

certificaat uitgereikt en kreeg het een mooi plekje aan de muur. 
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Groendoen 

veranderingen 

Mohamed Barzan is  GroenDoen 

komen versterken om met ons busje 

een aantal cliënten op te halen. Wij zijn 

erg blij met zijn hulp.  

We heten Mary Dekkers welkom. Zij is 

in april bij ons komen werken voor 4 

dagen per week. 

Josette de Jaeger, één van onze 

bestuursleden, zal indien nodig invallen 

bij de dagbegeleiding. 

         

 

 

 

 

 

 

Leren over planten  

Als je heel de dag werkt met planten wil je er natuurlijk ook 

veel over weten. Daarom zijn we begin februari gestart met 

een nieuw leerprogramma voor de cliënten van GroenDoen. 

Het doel is om kennis te vergaren over de planten waar we 

mee werken. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn hoe we 

een plant kunnen herkennen, wat de bloeiwijze, de bladvorm 

en de vruchtdracht is.  

Er wordt iedere keer een andere plant uitgezocht. Onder 

begeleiding wordt er over de karakteristieken van de plant op 

internet informatie opgezocht. Wanneer alle informatie is 

verzameld wordt er een vragenlijst ingevuld. Alle aspecten 

worden nauwkeurig bekeken en genoteerd in het eigen schrift 

van de deelnemers. Op deze manier kunnen de deelnemers op 

een later moment de informatie over de planten terugzoeken 

als ze buiten op de kwekerij aan het werk zijn. 

Op dit moment wordt er in tweetallen gewerkt. Later zullen we 

ook individueel met dit leerprogramma aan de slag gaan. 

 

Muzikale training  

De teamleden van Groen Doen en het bestuur hebben onlangs een 

trainingsavond met een muzikaal tintje gehad. Het doel van de 

training was om meer te leren en inzicht te krijgen over 

communicatie en hoe je als team nog beter samen kunnen werken.  

Maar wat is een team eigenlijk? Wanneer je het hebt over een team 

dan heb je het automatisch over meerdere individuen die onderdeel 

zijn van een groep, afdeling, organisatie, etc. Ieder team heeft een 

gezamenlijk doel, maar alle teamleden hebben ook persoonlijke 

doelen en drijfveren. Een leuke Engelse omschrijving van het woord 

team is dan ook: Together Everyone Achieves More. Ofwel in het 

Nederlands: samen presteert iedereen meer.  

Het was een leuke, maar vooral ook leerzame trainingsavond.  
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Bij Groen Doen werken we niet alleen aan de stek of vegen we de velden. Soms worden ook creatieve en 

technische vaardigheden aangesproken om iets leuks te maken. Zo hebben we van pallethout een paar 

mooie plantenbakken gemaakt. De bakken hebben we zelf ontwerpen en zijn door de cliënten zelf in 

elkaar gezet. Natuurlijk worden de plantenbakken helemaal afgemaakt met de mooi planten van Kwekerij 

van Kennis Plants. Leuk voor in de tuin of op het balkon! 

Deze unieke en zelfgemaakte plantenbakken zijn op bestelling te koop. 

De bakken kunnen worden gemaakt in twee verschillende maten. Tegen 

een meerprijs worden ze gevuld met potgrond, maar ze kunnen ook 

helemaal compleet met mooie planten van Kennis Plants worden 

gekocht.  

De grootste plantenbak is 110 cm lang, 53 cm breed en 73 cm hoog. Deze bak kost €35,-. De meerprijs 

voor potgrond is €20,- en compleet met planten slechts €75,-. De kleine versie is 110 cm lang, 38 cm 

breed en 45 cm hoog. De prijs voor de plantenbak is €25,-. Met potgrond kost de bak €40,- en gevuld met 

planten €60,-. 

 

 

Op 24 maart hebben we een bezoek gebracht aan Kinderboerderij Wolfslaar. De boerderij ligt in een 

mooie en natuurlijke omgeving aan de rand van Breda en heeft veel activiteiten voor volwassenen en 

kinderen.  

Het was een leuke en gezellige dag, waarbij we veel hebben gezien en gedaan. In de binnenverblijven 

zaten konijnen en varkens, terwijl buiten de koeien en ezels in de wei stonden. De kinderboerderij had 

ook hele kleine, pasgeboren kuikentjes, die onder warme lampen zaten. 

Unieke plantenbakken voor balkon of tuin 

Op de kinderboerderij 
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Alle harde en plastic doppen van: 

- Mineraal- of spuitwater 

- Frisdrankflessen 

- Melk- of yoghurtpakken 

- Fruitsappakken 

- Sportdrank  

- Wasmiddelen (zowel de doppen 

van de flessen als het doseerdopje) 

- Zepen en shampooflessen 

- Deo-en spuitbussen 

- Slagroombussen 

- Pindakaas- en 

chocoladepastapotten 

  

 

Naast veel verschillende dieren stonden er in de 

natuurtuin van de kinderboerderij ook fruitbomen, 

diverse  soorten planten en was er een moestuin. De 

begeleiders werden dus goed getest of zij wisten 

welke soorten bomen en planten er allemaal waren. 

Ook kwamen we  nog bekenden van Amarant tegen, 

die op de kinderboerderij werken.  

 

Zo’n middag op de boerderij maakt dorstig en 

hongerig. Na ons bezoek aan Wolfslaar zijn we 

daarom in Rijsbergen bij Cafetaria Bon Appétit 

lekker friet met een snack gaan eten. Wat hebben 

we gesmuld! Tevreden en met onze buikjes vol 

zijn we terug naar Groen Doen gereden, waar we 

deze leuke dag hebben afgesloten. 

 

 

 Eén van onze groepsleden heeft een verzoek aan Groen Doen en 

bekenden van Groen-Doen: plastic doppen inzamelen voor KNGF 

Geleidehonden. Deze inzamelactie is ten behoeve van de 

aanschaf en het onderricht van een blinde geleidehond. Met het 

inzamelen van de dopjes steun je trouwens niet alleen KNGF 

Geleidehonden, maar ontlast je ook het milieu!  

Bij Groen Doen werken we aan zo’n mooi initiatief graag mee. 

We vragen daarom familieleden, vrienden en andere bekenden 

of ook zij dopjes willen sparen. De doppen kunnen worden 

ingeleverd bij Groen Doen. Het inzamelen, sorteren, transport 

etc. wordt uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. De gehele 

opbrengst komt dus ten goede aan de opleiding van de 

geleidehonden. 

Welke doppen mogen er dan allemaal worden ingeleverd? 

Eigenlijk alle harde doppen en deksels die van plastic zijn 

gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de doppen en deksels van de 

volgende producten: 

 

Dopjes sparen voor het goede doel 
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We hebben afgelopen winter veel mooie, zonnige dagen gehad. Woensdag 17 februari was zo’n 

schitterende dag. De zon scheen zo uitbundig dat we hebben besloten om de boel de boel te laten en te 

gaan genieten van het mooie weer.  

We hebben een bezoek gebracht aan de 

kinderboerderij in Rijsbergen, waar we een 

heerlijke  wandeling  maakten en uitgebreid de 

mini pony’s hebben bekeken. Deze moeder en 

dochterpony wonen sinds kort  op de 

kinderboerderij. Ook zijn we gaan kijken bij de 

geitjes, schapen, het varken en de konijnen.  

Nadat we alle dieren de nodige aandacht hadden 

gegeven waren onze neuzen rood van de kou en 

zijn we snel naar de brasserie gegaan. De  

heerlijke warme chocomel en kruidkoek stond al 

voor ons klaar.  

 

Terwijl we ons opwarmen en genoten van het lekkere drinken kwamen we nog verschillende oude 

bekenden tegen waar we een praatje mee maakten. Het was een mooie, gezellige winterse dag en voor 

we er erg in hadden was het al weer tijd om naar huis te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen Doen 

Egeldonkstraat 4 

4881 EH Zundert 

tel: 076- 464 383 49 

E-mail: info@groen-doen.nu 

 Website: www.groen-doen.nu 

Winterse verrassing 
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