Beste Allen, Buurtbewoners, Professionals en Vrijwilligers,
Nog altijd leven we in een crisis tijdperk welke wordt veroorzaakt door COVID-19, het Corona virus.
Langzaam wordt het duidelijk dat het ons niet alleen qua gezondheid hard kan raken (gelukkig is
Wethouder Peeters uit coma en aan het revalideren naar ik begreep), maar ook economisch en qua
daadkracht raakt het een ieder van ons. Toch is hier stilstaan bij verandering vanuit een positief
wereldbeeld de uitdaging die wij als Stichting Ecologische Stadstuin blijven oppakken. Vitalisering en
het realiseren van samenhorigheid in de wijk “Venlo Oud-Zuid” middels het ontwikkelen van de
Ecologische Stadstuin. Dat het idee na 4 jaar echt levensvatbaar geworden, fysiek nog niet zichtbaar
is, betekent niet dat er op de achtergrond niets gebeurd.
Als bestuur van de Stadstuin Venlo Oud-Zuid hebben we na de goedkeuring door Burgemeester en
Wethouders en de ondertekening bij de Parochie van de gebruikersovereenkomst voor de grond
rondom de Maria Kerk, ook een start kunnen maken met de fondswerving. En we kunnen daarover
melden dat het een vliegende start is. Fondsen reageren positief, de eerste toezeggingen zijn binnen
en we werken nu hard aan een 80% dekking van de begroting voor de aanleg van de tuin. Deze 80 %
is een vereiste en in overleg met Maurice Bergmans van de KNHM/Arcadis, al sinds 2016 onze
adviserende partner, maken we momenteel grote stappen. We zijn er echter nog niet. Ook kleine
stapjes kunnen het verschil gaan maken en voor een klein percentage hebben we in de begroting
tevens een crowdfunding-actie opgenomen. Deze zullen wij binnenkort uitrollen en via onze website
presenteren. Vooral bedoeld voor de buurtbewoners en mensen in Groot-Venlo om laagdrempelig
een bijdrage te leveren en Vrienden van de Stadstuin Venlo Oud-Zuid te worden. Natuurlijk met iets
extra’s of een privilege strakjes bij de opening. Daarover meer in een volgende email.
Voor nu horen wij graag uw ideeën en wellicht mogelijkheden die u ziet in het kader van meehelpen
organiseren of het ontwikkelen van een initiatief dat strakjes vanuit de Stadstuin uitgerold kan
worden. Zo reageerde Yet ter Haar van TotSoeps! dat ze samen met buurtbewoonster Christel
Brieschke wil nadenken over “Vergeten Groenten” en hoe daar mooie en vooral voedingsrijke
maaltijdsoepen van te maken. Samen met leerlingen van bijvoorbeeld de Zuidstroom met een
praktijklesje in het groen. Gemaakt worden de soepen dan natuurlijk in de keuken van Ut Tref en dan
bijvoorbeeld voor de buurt of in samenwerking met Resto van Harte. Goed om daar nu al over na te
denken want dan kunnen de leeraren en leerlingen van het Wildveld hier bij het inrichten van de tuin
en kas rekening mee houden.
We horen graag of er al meerdere ideeën leven in de buurt. Het liefst krijgen wij die reacties via het
formulier op onze website. Ja digitaal zijn we al zichtbaar en mocht u ons digitaal nog niet gevonden
hebben, nodigen u graag uit om onze geheel nieuwe website te bezoeken.

www.venlo-oudzuid.nl
Namens het bestuur van de Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid,
Vriendelijke groet,
Frans
Ps.1- Stuur je deze mail door naar vrienden of kennissen die ook op de hoogte willen blijven? Zet mij
dan in CC, voeg ik hen direct toe aan ons maillijst.
Ps.2- Het boekje Yet en TotSoeps! met 12 overheerlijke soeprecepten uit Venlo is overigens nog altijd
te koop voor €12,50 bij ondergetekende.
Deze bijdrage komt geheel ten goede van het TotSoeps!-project dat wordt uitgerold via de Zuidpilaar
en de open inloop.
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