
 
 

 

UPDATE KIPPENHOK EN TUIN PG 0.                          

  

Nu het mooie lenteweer in aantocht is, en we er deze week al 

volop van hebben kunnen genieten, gaan we binnenkort een 

start maken met de plannen om de tuin aan te passen naar een ´pluk en snoeptuin´. Het kippenhok 

is in de maak en er zijn 3 zijdehoenderkuikens besteld.        

Het denkgroepje bestaat nu uit 6 personen, onlangs is Kim H. aangesloten om mee te denken over 

de tuin. Op dit moment hebben we al veel geld opgehaald, bijna € 1.400. Maar ons project blijft 

natuurlijk geld kosten dus iedere bijdrage is nog welkom. Het plan is om een fruitboom aan te 

schaffen, bessenstruikjes aardbeienplanten, plantenbakken enz. De potgrond en klein 

tuingereedschap is al door Aqua Viva besteld.. We zijn ook van plan om er 2 bankjes te plaatsen 

zodat onze bewoners daar lekker kunnen zitten en genieten van de planten en de dieren. 

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om alles te verzorgen. Bij droog weer 

moeten de plantjes e.d. water krijgen. Dit kan natuurlijk ook een leuke bezigheid zijn voor sommige 

bewoners. Met Petra E. (directeur) is overleg geweest en zij wil gaan voor een tuin die voor alle 

bewoners van Aqua Viva, dus niet exclusief voor de bewoners van PG 0, toegankelijk is. Hoe we dat 

gaan regelen moet nog vastgesteld worden. We hebben in ieder geval een mooie ‘kippenwagen’ 

die langs alle bewoners kan, ook die van somatiek. 

 

• De kippenwagen is gerestaureerd door de man van Danielle en beschilderd door een collega van hem. Dit is geheel 
vrijwillig gedaan en erg mooi geworden, wij zij er erg blij mee!  

Mochten jullie nog iets willen doneren, dit mag ook in de vorm van (eetbare) plantjes zijn of 

bloembollen enz. enz. 

Bij vragen of leuke ideetjes mag je ons altijd contacteren, Betty, Puck, Gerda, Daniëlle, Lisa F. en 

Kim H. 


