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Stichting Licht op Groen voor Kwetsbaarheid:

Opgericht op 23 september 2014
Doel van de Stichting:
•

Ondersteunen van mensen met beperkingen bij een zinvol leven en deelname aan
het maatschappelijk verkeer .
• Ondersteunen van hun vrijwillige verzorgers en mantelzorgers.
• Ondersteunen van mensen die eenzaam zijn, die te maken krijgen met dementie of
niet aangeboren hersenletsel of die zintuiglijke en motorische beperkingen hebben
door geboorte of ouderdom.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
•
•
•
•
•

Burgerinitiatieven gericht op integratie van mensen met beperkingen via het
inrichten van (groene) ontmoetingsplaatsen in de wijk.
Het bevorderen van een goede inrichting van de openbare ruimte, wijken en groen
met dementievriendelijk design.
Nuanceren van de beeldvorming rond dementie.
Het organiseren van cursussen voor mantelzorgers en vrijwilligers over omgang met
kwetsbare mensen zoals mensen met dementie.
Realiseren van zinvolle dagbesteding in de directe woonomgeving.

Bestuursleden:
•
•
•

Mevr. Joke van de Langenberg-Verhoeven, voorzitter
Mevr. Diny Stolvoort-Delmee, secretaris
Hr. Bert Habraken, penningmeester

Alle drie de leden zijn jarenlang actief (geweest) in maatschappelijke organisaties. Denk
hierbij aan de vrouwenadviescommissie wonen, de seniorenraad, het platform wonen
Boxtel, de stuurgroep WoonWijs (eenzaamheid, dementie, leefstijl, blijvend thuis in eigen
huis), de KBO en de Jeugdnatuurwacht. Daarnaast deelname aan projectgroepen:
Duurzaam Samen Leven in Boxtel, Seniorenagenda, Dementievriendelijk Boxtel, Werkgroep
rollatorvriendelijk Liempde, Seniorvriendelijk kindlint Selissenwal.
Vanuit hun professie: makelaar en hoofd verpleging, gerontoloog en hoofd administratie,
hebben de leden de competenties om de Stichting vorm te geven. Via de kanalen van de
maatschappelijke organisaties realiseren zij hun doelen. De Stichting is het voertuig om
financiële middelen te genereren om zo de doelen te realiseren.
De Stichting heeft een ANBI status
Kamer van Koophandel nr. : 61517380
Bank: NL 89 RABO 0192330829

Inleiding:
Vol trots doen wij verslag van de aanvangsperiode van onze Stichting Licht op Groen voor
Kwetsbaarheid. Totaal onervaren op het gebied van fondsenwerving maar diep bewogen om
mensen die kwetsbaar zijn mee te laten doen in onze maatschappij zijn wij aan een avontuur
begonnen. Tegenover alle krachttermen in het sociaal domein die variëren van eigen
kracht, buurtkracht tot samen kracht en alles daartussen, willen wij letterlijk en figuurlijk
ruimte claimen voor kwetsbaarheid. Wij willen “ ont- fermen”; niet alleen komen vanuit
kracht maar uitdragen dat kwetsbaarheid bij het leven hoort. Dat je zorgvuldig met
kwetsbaarheid dient om te gaan en je omgeving daarop dient in te richten. Het beschermd
wonen vindt tegenwoordig vooral plaats in de wijken. Wij richten ons daarom op de fysieke
inrichting, de aangeboden diensten en de bejegening van kwetsbare mensen in de wijken.
Wij willen een omgeving als prothese: de prothese maakt dat je kunt functioneren en mee
kunt doen ondanks je beperkingen. We hebben niet alleen oog voor de kwetsbaarheid van
mensen, maar ook oog voor de natuur. In onze projecten in het groen is volop aandacht
voor de biodiversiteit.
In de gemeente Boxtel krijgen we steeds meer support en werpen onze inspanningen
vruchten af. Bij de kinderboerderij in Boxtel Oost is een generatietuin met
dementievriendelijk design gerealiseerd. Deze omvat een avontuurlijke kindertuin, een
boomgaardje, een bloementuin met kruidenbak , een moestuinhoek en een beweegtuin. In
Liempde is een generatietuin gerealiseerd. Daarin is een mooie bloementuin met kruiden en
fruithoek, een aantal moestuinen, een grote kippenren en een schooltuintje. Door deze
projecten hebben wij o.a. dementie en bewegen op de agenda gekregen. Boxtel heeft zich
aangesloten bij het provinciale project van dementievriendelijke gemeenten. Er is een heel
succesvol project bewegen met koffie voor senioren gestart. Voor 2017 staat bewegen voor
ouderen en het testen van 75-plussers op de agenda.
Daarnaast hebben wij de toegankelijkheid van de openbare ruimte op de agenda gekregen.
Bij de herinrichting van de markt zijn onze adviezen voor toegankelijkheid volledig
meegenomen. In de wijk Selissenwal zijn wij betrokken bij een veilige route in de wijk en
komt er een ‘seniorvriendelijk kindlint’ met goed zichtbare plaatsen om over te steken. In
het najaar van 2017 volgt een stoepenproject. In Liempde hebben wij deel genomen aan de
projectgroep ‘Rolstoelvriendelijk Liempde’. Bij de verdediging van de plannen in de
gemeenteraad hebben wij naar horen zeggen, de raadsleden in het hart geraakt. In de
kadernota van Boxtel is de toegankelijkheid van Boxtel nadrukkelijk op de agenda gekomen.
Wij hebben veel om dankbaar voor te zijn. Wij danken dan ook al diegenen die ons werk
hebben mogelijk gemaakt en de waarde ervan hebben ingezien. Wij hopen dat het nog lang
zijn vruchten mag afwerpen en dat in de gemeente Boxtel de openbare ruimte geschikt is
voor een ieder zodat “ieder-een” naar hartenlust mee kan doen.

Verslag periode 2014: netwerken, leren en een beetje manifesteren!
“En ik vind het een mooi plan, en ik heb dementie! “. Wil Poot
Eind september 2014 is de Stichting in het leven geroepen om ons verlangen vorm te kunnen
geven: een dementievriendelijke tuin bij de kinderboerderij in Boxtel Oost. De gemeente had
plannen op de plek om een gewone tuin te realiseren. Hiertegen kwamen bezwaren van de
omwonenden. Wij opperden het idee van een dementietuin. In onze naïviteit dachten we
dat mensen dan eerder om waren. Er zijn wat schuttingwoorden gevallen en de plannen
lagen stil. De gemeente kwam terug op dit idee en vroeg naar onze achterliggende
gedachten over een dementietuin. We hebben toen samen besloten tot een generatietuin
met dementievriendelijk design. Een plekje in de wijk geschikt voor iedereen. Tijdens het
presenteren van deze gedachten in de wijk was er weer weerstand. Toen stond er een 65plusser op die zei: “En ik vind het een mooi plan, en ik heb dementie”. Het gemor
verstomde. Kun je er zo uit zien en je zo gedragen als je dementie hebt? De eerste nuance
was aangebracht, het begin was gemaakt.
Samen met buurtbewoners, waaronder de jeugd zijn verlangens in kaart gebracht. Er volgde
een prachtig ontwerp met dito kostenplaatje dat ver boven de beschikbare middelen van de
gemeente uitsteeg. De gemeente wilde het plan toen stoppen of alleen het gedeelte voor de
jeugd realiseren. Toen zijn wij opgestaan en hebben wij het op ons genomen met beperkte
middelen via zelfwerkzaamheid, inzet van de lokale groenopleiding Helicon, hergebruik van
middelen en fondsenwerving de tuin toch te realiseren.
We wisten in 2014 alleen nog niet hoe de tuin te realiseren en of dat zou lukken. Wij hebben
de hulp ingeroepen van een aantal maatschappelijk betrokken ondernemers en hen
gevraagd hoe de zaken aan te pakken. Een van hen heeft voor ons de Stichting opgericht en
de zaken met de bank en de Kamer van Koophandel geregeld en voor de ANBI status
gezorgd. Een ander verzorgde de ingang bij de krant en de publiciteit. Een volgende bood
aan om kosteloos grondwerk te verzorgen. Zo ging de bal aan het rollen. Al snel kregen wij
via de lokale Stichting Sjef van de Laar een substantieel bedrag toegekend. Daarmee kregen
wij het vertrouwen en de moed om door te gaan.
We hadden een grasveld, een ontwerp, een berg zand, stenen die we konden hergebruiken,
leerlingen van Helicon die een afstudeerproject nodig hadden en iemand die de paden om
niet voor ons kon uitgraven. Vanuit het project ‘Landschap van allure’ kwamen er
fruitbomen en gemengde hagen. We hadden een deel van de financiën en het avontuur kon
beginnen.

Verslag 2015: realisatie tuin bij kinderboerderij, aanzet tuin Liempde.
De winter van 2014 - 2015 was zacht. Dit maakte dat de leerlingen van Helicon rustig door
konden werken. De twee leerlingen van het afstudeerproject stuurden leerlingen uit de
lagere klassen aan. De paden brachten structuur en overzicht. Intussen was het hard werken
om fondsen te werven. We hielden lezingen voor de gemeente en voor de provincie. We
gingen op pad met de gedeputeerden, wethouders en mensen van de waterschappen om
tuinen te bezoeken en daarin voorlichting te geven over dementievriendelijk design. We
hielden lezingen voor het IVN en schreven voor hen het factsheet: Kwetsbare ouderen en
Ontwerp, zie IVN factsheet nr. 17. We hielden een lezing voor organisaties in het Groene
Woud en voor de Rotary. We kregen een Groene Handdruk voor een volle zaal en een ovatie
van alle mensen met een groen hart die daar aanwezig waren. Allen begrepen hoe pijnlijk
het zal zijn als je niet meer buiten kunt komen in het groen. Een toekomst die wij voor
onszelf niet willen voorstellen, die jammer genoeg voor veel mensen in verpleeghuizen een
feit is. Dat wij als Stichting een poging ondernemen om daar verandering in te brengen vond
aansluiting bij de hele zaal. Naast fondsen heb je voor je gezwoeg soms ook zo’n support
nodig om door te kunnen gaan.
De tuin kwam er. De aanleg trok veel aandacht van de lokale pers die het project op de voet
volgde. Dit was leuk voor de jongelui die hun uiterste best deden goed werk te leveren. Zij
kwamen herhaaldelijk in de krant en bij de officiële opening die volgde kwamen zij op TV
met een interview. De school was blij en trots met zoveel positieve aandacht. Werkend leren
leverde een WinWin situatie op voor beide betrokken partijen. Op zaterdag 18 april 2015 is
de tuin onder grote belangstelling feestelijk geopend.

18 april 2015
De werving voor vrijwilligers voor het onderhoud van de tuin was moeilijk. Twee vrijwilligers
kwamen er als begeleider voor mensen met een zware verstandelijke beperking. Samen
werken zij met veel plezier in de tuin. De output laat te wensen over maar de vreugde en
zingeving is er niet minder om. Een van de omwonenden nam de taak van coördinator op
zich en zijn vrouw deed de kruiden/moestuin. Er ontstond een hele goede relatie met de
kinderboerderij maar ook daar zitten ze om handen verlegen. We proberen nu het
onderhoud meer structuur te geven via de WSD en mensen uit de participatiewet. Het is de
bedoeling dat de generatietuin dan organisatorisch onder de kinderboerderij gaat vallen.

2015 aanzet tuin in Liempde:
De tuin bij de kinderboerderij werkte inspirerend en kreeg een vervolg in Liempde, een van
de drie dorpskernen van Boxtel. Daar was een veld van 1400 meter dat gelegen was achter
seniorenwoningen, naast een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en
tegenover een verpleeghuis met een kleine tuin. Het veld was een doorn in het oog van de
omwonenden omdat het was verworden tot een vuilnisbelt.

Situatie grond Liempde bij aanvang plannen

We kregen de grond in beheer van de gemeente. De gemeente voerde het afval af en
maakte het terrein zaaiklaar. We zaaiden de grond in met een gemengd bloemenmengsel
voor de bijen. Door de grote droogte en de volop aanwezige heermoes werd het een bruine
boel en niet het feestje dat we ons hadden voorgesteld. Maar, het begin was gemaakt en we
gingen samen met de omwonenden druk aan het plannen maken en fondsen werven. De
penningmeester van onze stichting heeft veel lokale contacten. Hierdoor kregen we vele
giften uit lokale fondsen en vele kleine maakten samen een grote. Groot genoeg om het
project vorm te geven, samen met omwonenden en de leerlingen van Helicon . De leerlingen
zetten de contouren van de tuin uit, bewerkten de grond en markeerden de randen van de
paden met duizenden steentjes. Een heel karwij dat in eerste instantie niet dankbaar was,
maar dat na het invullen van de paden met dolomiet een heel mooi effect had. Onze
penningmeester was coördinator van dit project en maakte veel mensen warm om de
handen uit de mouwen te steken. Ook voor dit project kregen we ,dit keer via de gemeente ,
een Groene Handdruk als aanmoediging en support.

Verslag 2016:
Realisatie kippenren met NL doet, realisatie generatietuin Liempde, realisatie
beweegtuin bij kinderboerderij, verzorgen maatschappelijke dag Helicon, start
dementievriendelijke bloemrijke wandeltuin bij zorgexpertisehuis Liduina.
Omdat alle kleine beetjes helpen meldden we een onderdeel van de generatietuin in
Liempde aan bij NL Doet. Namelijk de aanleg voor een kippenren. Hiervoor meldden zich een
aantal vrijwilligers waaronder de burgemeester, een wethouder, een aantal raadsleden en
wijkbewoners. Het werd een geweldige dag waarin de omwonenden, de aangemelde
vrijwilligers en de bewoners van Cello zij aan zij werkten om er iets moois van te maken. Eén
vrijwilliger had al wekenlang gewerkt aan een kippenhok dat ’s middags onder groot applaus
in de ren werd gedragen. Aan het eind van de dag was een mooie klus geklaard.
Van Helicon kwam het verzoek om een maatschappelijke dag voor hun leerlingen te
organiseren. We verzamelden bij de kinderboerderij in Boxtel Oost waar we begonnen met
theorie over dementie en over wat het betekent een verstandelijke beperking te hebben.
Verhalen over dementerende opa’s en oma’s werden uitgewisseld en aangevuld met
theorie. Jonge mensen van Cello vertelden waarom ze daar waren en hoe ze graag benaderd
wilden worden. Het was een ontroerende start van ook weer een prachtige dag. Na de
theorie hadden we vier projecten: plantenbakken vullen bij de kinderboerderij, groot
onderhoud generatietuin aldaar, maken van nostalgische hoekjes met planten bij
verpleeghuis de Vlaswiek en het vullen van een bijenhotel in de generatietuin in wording in
Liempde. De evaluatie was heel positief en zowel de leerlingen als de leraren vroegen om
hier een gewoonte van te maken voor de komende jaren.
Op 9 juni 2016 opende de gedeputeerde van de provincie Noord Brabant de tuin op
feestelijke wijze. Het veld lag na een jaar hard werken er als volgt bij:

Generatietuin Liempde Juni 2016

Realisatie van de beweegtuin bij de kinderboerderij: project bewegen met koffie.
Al doende kenden we het klappen van de zweep. Er diende zich een mogelijkheid aan om
fondsen voor een beweegtuin te verkrijgen bij de provincie Noord Brabant. Bij de
kinderboerderij in Boxtel Oost waren drie van de vier kwadranten ingevuld en er was nog
een mogelijkheid in het vierde kwadrant. Een beweegtuin leek ons een geschikte optie. We
vroegen rugdekking van de gemeente en kregen 50% van de tuin gesubsidieerd door de
provincie. Het Fonds Nuts Ohra en de gemeente verzorgden de overige 50%. Vanuit de
Stichting kozen wij in overleg met de lokale fysiotherapeut de toestellen. Wij verzorgden het
grondwerk en de haag. De firma Nijha verzorgde het ontwerp en de aanleg.
De tuin die oorspronkelijk bedoeld was voor senioren heeft een grote aantrekkingskracht op
de jeugd en op gezinnen. Je treft er ook regelmatig oma’s met kleinkinderen die er leren
klimmen op de trap. Op 11 juni 2016 is de tuin feestelijk geopend op de Boxteldag. Bij die
gelegenheid hebben wij voor de Boxteldag een lezing verzorgd over het belang van bewegen
voor jong en oud. De tuin trekt ook jongeren aan die er soms vernielingen aanrichten. Wij
zetten ons in om dat te voorkomen en te beperken. Er is contact met gemeente en politie.

Feestelijke opening Boxteldag 2016
Met ingang van Juli 2016 wordt er twee keer per week in de tuin getraind door senioren in
het kader van het project: Bewegen met koffie. Hiervoor hebben we deskundige vrijwilligers
geworven. Deze worden ondersteund door de lokale fysiotherapeut Hans Sluijters. Hiervoor
is een tijdelijke subsidie van de provincie Noord Brabant beschikbaar gesteld. Via onze
Boxtelse Welzijnsorganisatie ContourdeTwern, zijn de eerste deelnemers geworven. De
mond op mond reclame deed de rest. Op dit moment nemen er ongeveer 40 senioren deel
aan het project. Van hen is 75% 70 jaar of ouder. De oudste is 86 jaar. Buiten bewegen is een
niche in de markt. Bij slecht weer kunnen wij terecht op de Wilgenbroek waar een fitness
zaal gratis beschikbaar is. Bij de meeste senioren gaat de voorkeur uit naar buiten bewegen.
Omdat wij ook trainen in de zomervakantie zijn er ook deelnemers die alleen dan komen
omdat hun eigen club vakantie houdt. Ook dit is een niche. Buitenactiviteiten voor senioren
in de zomervakantie.

Het lijkt een kleine moeite het project verder uit te breiden. We moeten de groepen dan
opsplitsen en meer vrijwilligers aantrekken. Dit vinden wij als Stichting te belastend. Wij
kiezen voor de route de gemeente te bewegen het project onder te brengen bij Buurtsport.
In Boxtel loopt Buurtsport tot 19 jaar. Wij wensen een uitbreiding naar alle leeftijden.
Rechtstreeks contact met de wethouder heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
We proberen het nu via de route van de projectgroep Duurzaam Samen Leven in Boxtel,
waar we deel van uitmaken. Een andere mogelijkheid is via de projectgroep Seniorenagenda
Boxtel en levensfasebewust seniorenbeleid. Ook daar maken we deel van uit. Wij willen in
Boxtel aandacht voor het belang van bewegen van senioren en het voorkomen van
valpartijen. We willen tevens een mogelijkheid om dat gratis te doen zodat de financiën
geen belemmering hoeven zijn om deel te nemen.
Het project beweegtuin Boxtel Oost inspireerde de Elde groep en in 2016 werd bij
Simeonshof een beweegtuin geopend. Wij verzorgden daar een lezing en de feestelijke
opening. De tuin wordt door de fysiotherapeut gebruikt voor de bewoners. Als de gemeente
Buurtsport voor alle leeftijden maakt bestaat er de mogelijkheid ook daar een project
‘Bewegen met koffie ‘ op te zetten.
Start project bloemenwandeltuin bij zorgexpertisehuis Liduina, contact Lennisheuvel
Onze steun is gevraagd bij het realiseren van een wandeltuin bij zorgexpertisehuis Liduina.
Het betreft de tuin van de somatische afdeling waar 120 senioren wonen. Aangrenzend
liggen de besloten tuinen van de psychogeriatrische afdelingen voor 60 bewoners. We
hebben ons netwerk ingezet en via een studieproject van leerlingen van Helicon het ontwerp
en de beplantingsplannen laten maken. Deze hebben we laten toetsen door een deskundige
op gebied van dementievriendelijk design. Er is een bestaande werkgroep van bewoners en
betrokken vrijwilligers en het management van Liduina. Zij hebben een plan van eisen
opgesteld. In overleg met hen wordt deze tuin ook belevingsgericht en dementievriendelijk
ingericht. Dit maakt hem geschikt voor alle bewoners van Liduina en hun bezoek.

Het is de bedoeling dat de tuin van het huis onderdeel wordt van een rolstoelvriendelijk pad
van het begin van de gemeente tot aan het centrum van Boxtel. Hiervoor dient opzij een
doorgang gemaakt te worden naar de Deken de Wijsstraat. Deze doorbraak maakt ook een
ommetje rond het huis mogelijk. Dit is een uitdrukkelijke wens van de bewoners.
Niet alleen de Eldegroep heeft onze steun gevraagd. Ook de werkgroep voor de pastorietuin
in Lennisheuvel, de derde dorpskern van Boxtel, is bij ons hun licht op komen steken. Daar
leeft de vraag hoe hun mooie plannen geschikt te maken voor alle generaties en mensen
met beperkingen. Wij blijven met hen in contact en denken daarin mee.
Meedenken en plannen voor 2017
Meedenken doen we op vele manieren. We hebben meegedacht en gewerkt aan plannen
voor rolstoelvriendelijk Liempde, seniorvriendelijk kindlint, duurzaam samen leven in Boxtel,
een seniorenagenda, rolstoelommetje aan de Dommel, toegankelijkheid van de markt en het
centrum van Boxtel en herinrichting van de boomgaard in het Centrum. Als je door de ogen
van kwetsbare mensen en senioren kijkt dan is er veel werk aan de winkel. Nederland en ook
Boxtel is nog niet klaar voor de extramuralisering. Wij pogen op onze manier een bijdrage te
leveren aan een beschermde en uitnodigende woonomgeving voor kwetsbare mensen.
In 2017 zullen wij onze tuinen en de mensen die er gebruik van maken blijven koesteren en
onderhouden. Wij zullen ons gedachtegoed uit blijven dragen en mondjesmaat de openbare
ruimte in Boxtel veroveren. Wij wensen dementievriendelijke groene plekken in alle
dorpskernen en wijken van Boxtel. Goed begaanbare en toegankelijke wijken en centra
zodat ieder mee kan doen. Onze voorzitter heeft voor de wijk Centrum Breukelen aandacht
voor Simeonshof. De tuin aldaar biedt veel mogelijkheden maar vraagt om een meer
belevingsgerichte vormgeving. Daarnaast bestaat bij de directeur de wens van
speelmogelijkheden voor de (klein)kinderen van de omwonenden.
We wensen nog de binnentuin van de woonvorm de Witte School te verrijken en een
halfverhard ommetje in Liempde. Een route vanuit verpleeghuis de Vlaswiek, via de
generatietuin en het Lindelaantje naar de bloemrijke akkerrand van de jeugdnatuurwacht en
de bolakker. Van daaruit via het ‘zandpad’ terug naar het centrum en de Vlaswiek. Een
mooie verbinding van natuur binnen en buiten Liempde op rollatorafstand.

Bloemengroet generatietuin Liempde, zomer 2016
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van de Loo, Paula Braken, Elde groep, Jef Mol, Annette van Abeelen, Tourspel Liempde:
Mark van der Laan, Willy van Zuijlen, Food for Bees , Eric van Oijen, Rotary Boxtel, Menny
Landman, Anker Stichting Velder, Stichting behoud gemeenschap Liempde, Hr. Van
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