BLOEI & GROEI JAARVERSLAG
2018
De natuur van empowerment
& veerkracht

Bloei & Groei is een project van stichting Creating Edges

VOORWOORD

LIEVE BLOEIERS
2018 was een prachtig jaar, waarin we een groep van veertig vrouwen hebben mogen verwelkomen
in onze groene oases. Wat hebben we samen gelachen, gehuild, gezaaid en geoogst. Van bitawiri,
amsoi, pompoen en courgette tot het hervinden van je eigen kompas. Wij zijn trots dat we door
middel van onze tuinen en workshops mensen inspireren om meer in verbinding te staan met de
natuur, met zichzelf en hun omgeving.
Ik kijk graag terug op onze hoogtepunten van het afgelopen jaar.
We hebben een nieuwe tuin geopend in de Venserpolder i.s.m. Eigenhaard. En er was Koninklijk
bezoek waarbij Koning Willem Alexanders kwam praten met stadsmakers zoals Bloei & Groei.
Verder zijn we gestart met Bloeicoaching, een prachtig begeleidingstraject en lag ons eerste product
uit de tuin in de winkel: salsasaus. Wij vergroende het hoofdkwartier van Hondrugpark en
organiseerde maar liefst 50 lunches speciaal voor buurtbewoners. Kortom, het was een vruchtbaar
jaar en biedt mooie vooruitzichten voor de toekomst.
Ama Koranteng-Kumi
Oprichter & Directeur
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1. OVER BLOEI & GROEI
We zijn een community van vrouwen met een pioniersgeest. We zetten stadstuinen op die als healing,
food en community gardens dienen voor veerkrachtige vrouwen uit de buurt om tot bloei te komen. Onze
oogst zorgt niet alleen voor verrukkelijke verse biologische maaltijden, maar de kruiden en planten zijn
ook de natuurlijke ingrediënten voor onze signatuur workshops en de ambachtelijke producten die wij op
kleine schaal produceren.

1.1 ONZE WERKWIJZE
Bloei & Groei is geen typisch stadslandbouw-initiatief. Landbouw is voor ons een middel geen doel.
Onze aanpak is gestoeld op de emotionele, sociaaleconomische, fysieke en maatschappelijke
meerwaarde van de tuin en het tuinieren. Het is deze veelzijdige meerwaarde die ons voortdurend
inspireert om groene oases op te zetten.
Groen is een ontzettend sterk middel dat ook ingezet kan worden voor persoonlijke ontwikkeling. De
tuinen die wij hebben opgezet dragen bij aan verschillende doelen:
1. De tuin als Healing garden
De tuin is een plek waar vrouwen elkaar steunen en het is een plek waar ze tot zichzelf kunnen
komen. Voor jezelf kunnen zorgen met producten die de natuur je biedt, voor een veel bredere
en natuurlijke benadering van gezondheid en genezing.
2. De tuin als Food garden
De tuin voorziet in gezond voedsel. Door het hele proces van een zaadje tot groente op je bord
op de voet te volgen, raken veel vrouwen geïnspireerd om na te denken over gezond eten en
een gezonde leefstijl.
3. De tuin als Community Garden
De tuinen zijn een plek waar vrouwen samen kunnen komen, elkaar ontmoeten, van elkaar
kunnen leren en elkaar kunnen steunen.
Persoonlijk groeiproces.
Onze aanpak is o.a. geïnspireerd op de capability approach. Capabilities zijn de kansen en
keuzemogelijkheden die mensen hebben om het leven te leiden dat ze graag willen leiden.
Wij gaan uit van de kracht van het individu, ook om sociale verandering teweeg te brengen; de
gemeenschap bloeit en groeit zodoende samen met de deelneemster.
Onze gemeenschapstuinen dienen op drie manieren als ‘agents of change’:
● Fysieke en ecologische duurzaamheid door het verbouwen van voedsel.
● Sociale duurzaamheid door gemeenschappelijke interactie.
● Economische duurzaamheid door het gebruik van de tuinen voor training, onderzoek en het
ontwikkelen van vaardigheden.
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1.2 HET TUINPROGRAMMA

Tuinieren
Ons eenjarig tuintraject vormt de basis van Bloei & Groei en is de plek waar vrouwen tot bloei kunnen
komen. Op onze groene oases van rust kweken vrouwen zij aan zij verse groenten, fruit, kleurige
bloemen, en geneeskrachtige kruiden.

Tuincoach
Wij tuinieren van maart tot november op vaste momenten in de week onder begeleiding van een
tuincoach1. Samen met deze tuincoach werken vrouwen aan een teeltplan, leren ze de kneepjes van
zelfvoorzienend tuinieren en vindt er met groene workshops kennisoverdracht plaats over thema’s als
ecologie en micro-duurzaamheid. Iedere vrouw die meedoet krijgt een perceel van ongeveer 10 m2 tot
haar beschikking. Wij hanteren een laagdrempelige aanpak die aansluit bij de dagelijkse realiteit van de
meeste vrouwen.

1

Gewenst profiel van een Bloei & Groei tuincoach: een vrouwelijk tuinder met veel kennis over tuinieren, opgedane
ervaring in het werken met vrouwen/ kwetsbare doelgroepen in een multiculturele setting.
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Bloeicoaching
Naast de teelt van groenten kunnen vrouwen ook werken aan een persoonlijk opbloei project. De
bloeicoach biedt ondersteuning voor hun persoonlijke ontwikkeling, -kracht, -vaardigheden en -kennis.
De bloeicoach speelt een rol bij de intakegesprekken, organiseert groepsworkshops en waar nodig
individuele begeleiding. Vrouwen worden gestimuleerd om vrijwillig te helpen op de tuin en op andere
manieren hun talenten en krachten in te zetten. De bloeicoach is ook een wegwijzer naar sociale
voorzieningen in de buurt.
Onze oogst
De oogst zorgt niet alleen voor verrukkelijke verse biologische maaltijden, maar de kruiden en planten
zijn ook de natuurlijke ingrediënten voor onze workshops en de ambachtelijke producten die wij op kleine
schaal produceren. We organiseren ook moestuinmarkten waar bewoners een deel van onze oogst voor
betaalbare prijzen kunnen kopen.
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1.3 ONZE TUINEN
Gaasperdamtuin
Onze healing garden in Gaasperdam ligt verscholen tussen het groen van Holendrecht en Reigersbos
op het terrein van de Gaasperdam Schooltuin, de grootste schooltuin van Amsterdam. Op deze
prachtige locatie staat een grote kas, een kwekerij, een kruidentuin, een kleine beestjestuin en een
bijenkorf. Het heeft een speciaal plek in ons hartje want hier in 2014 is een samenwerking met de
Gaasperdam Schooltuin van start gegaan en werden de eerste kiemen voor Bloei & Groei gelegd. Het
eerste tuinier seizoen was met een groepje van 10 vrouwen. Inmiddels hebben circa 300 vrouwen op
deze healing garden getuinierd.

Venserpoldertuin
Aan de Albert Camuslaan ligt onze tweede tuin: Community garden Venserpolder. Jarenlang lag deze
tuin van blok 10 er verlaten bij. Tot het plan ontstond om er moestuintjes aan te leggen. In 2017 werd in
samenwerking met Eigen Haard en een groepje vrouwen uit de buurt deze tuin tot bloei gebracht.
Er is hard gewerkt aan een moestuin van 500 m2 met een kruidentuin, fruittuin en een kleine kas. Deze
tuin heeft met nadruk een buurtfunctie. Het is een community garden waar de ontwikkeling van
deelnemers hand in hand gaat met de ontwikkeling van de buurt Venserpolder. De insteek van onze
activiteiten op deze tuin is daarom zoveel mogelijk gericht op het betrekken van bewoners door middel
van open dagen, gezamenlijke tunierdagen en moestuin markten, Via natuureducatie workshops en het
opleiden van deelnemers tot (assistent) tuincoaches.
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1.4 MISSIE
Bloei & Groei is een groene oase waarin veerkrachtige vrouwen tot bloei komen, nieuwe manieren zien
en ontdekken voor een zinvolle invulling van het leven.

1.5 VISIE
Bloei & Groei is een groene oase waarin veerkrachtige vrouwen tot bloei komen, nieuwe manieren zien
en ontdekken voor een zinvolle invulling van het leven. Vrouwen kunnen met (gewonnen) veerkracht een
stap verder zetten in het realiseren van hun potentieel en die van de buurt / community.

1.6 WAARDEN EN UITGANGSPUNTEN
Bloei & Groei heeft een aantal basiswaarden die het DNA zijn van onze organisatie. Ze verduidelijken
'wie we zijn' en 'waar we voor staan', wat ons typeert en verbindt. Onze waarden geven richting aan ons
gedrag en keuzes, als organisatie en als individuen.
Deze waarden omschrijven wij als:
● Gedreven door een pioniersgeest
● Hogere levenskwaliteit door natuur en groen
● Persoonlijke en sociale verandering door groen
● Bouwen aan veerkracht, emotioneel en mentaal welzijn
● Vrouwen in de voorhoede
● Toegankelijkheid: laagdrempelig in alles, welkom, inclusiviteit
● (Super)diversiteit
● Intergenerationeel
● ‘Connecting the dots’, tussen de mens, natuur en leefomgeving
● Lokaal
● Persoonlijk en kleinschalig
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2. ONZE DOELGROEP
Bloei & Groei wil de levenskwaliteit van vrouwen in de buurt verbeteren. Wij richten ons in eerste
instantie op vrouwen van 18-80 jaar in Amsterdam Zuidoost die een sleutelfunctie hebben maar
overbelast zijn. Wij willen investeren in het mentale, emotionele en fysieke welzijn van deze vrouwen en
deze via hen overdragen aan een jongere generatie.
De kracht van Bloei & Groei is te vinden in de diversiteit van de groep vrouwen die deelnemen.
Diversiteit in leeftijd, afkomst, sociaal-economische positie, fysieke beperkingen, migratie verhaal oftewel
superdiversiteit.

Verschillende gesprekken2 met vrouwen in Zuidoost tonen aan dat vrouwen veelal door allerlei
factoren belemmerend worden om het leven te leiden die ze graag willen. Denk hierbij aan:
● Zorgen
● Stress
● Weinig eigen tijd
● Weinig groen in en om huis (geen tuin hebben)
● Weinig kennis over gezond eten
● Geen (nuttige/ waardevolle) dagbesteding
● Laag gevoel van eigenwaarde, het gevoel ‘vast te zitten’
● Geen ondersteuningsnetwerk, waardevolle sociale contacten
● Onvoldoende financiële middelen
● Gezondheidsproblemen
2

1) Resultaten komen uit het onderzoek van Akom Akonbrey, communitymanager Evelien Oosterom en eind
scriptie van Ama Koranteng-Kumi.
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3. ACTIVITEITEN OVERZICHT
Bloei & Groei heeft verschillende activiteiten; van tuinieren, buurtmarkten tot workshops, lunches en
cursussen. Het tuintraject is de basis van Bloei & Groei en is de plek waar vrouwen tot bloei kunnen
komen. Het tuinieren gebeurt van april tot november op vaste momenten in de week onder leiding van
een tuincoach en een bloeicoach. Onze workshops en bloei lunches vinden het hele jaar plaats. En dan
is er de Bloei & Groei academie, de plek waar vrouwen opgeleid worden op verschillende terreinen zoals
tuin-bloeicoach, groeicoach, community building en sociaal ondernemen. Hier volgt een korte toelichting
en een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar.

3.1 HEALING & COMMUNITY GARDENS
Het tuintraject is de basis van Bloei & Groei en is de plek waar vrouwen tot bloei kunnen komen. Op
onze groene oases van rust kweken vrouwen zij aan zij verse groenten, fruit, kleurige bloemen, en
geneeskrachtige kruiden.
Op onze hoofdlocatie op de Gaasperdam schooltuin is er ieder seizoen plek voor 30 a 35 vrouwen.
Sinds de oprichting in 2014 hebben bijna 240 vrouwen deelgenomen aan dit traject. In de
Venserpoldertuin kunnen zo’n 40 dames aan de slag, tot nu toe hebben daar 75 vrouwen deelgenomen.

3.2 WORKSHOPS
Bloei & Groei workshops3 zijn ontspannend, leerzaam en een tikkeltje eigenwijs. Met enige regelmaat
organiseren we workshops in ons Bloeihuisje of een andere prachtige locatie omringd door natuur. Onze
workshops komen in verschillende vormen en brengen inspiratie en verwondering: DIY, kruidenkunst,
wild wandelingen, culinair, schrijfworkshops , etc.

3

Voor workshops die buiten het tuintraject vallen betalen deelnemers een bijdrage tussen 2,50 euro en 5 euro per
workshop.

10

3.3 BLOEIHUISJE
Het Bloeihuisje is onze cosy huiskamer in Gein op steenworp van Park Gaasperzoom, met een kleine
binnentuin. Het is een plek voor ontmoeting en ontspanning en wordt door onze enthousiaste vrijwilligers
Miriam en Suzy gerund. Er vinden hier workshops plaats, wekelijkse buurt lunches en het dient ook als
maakplaats voor onze natuurlijke producten als badzouten, zalfjes en theeën.

3.4 OVERZICHT
TUINTRAJECT
Venserpolder
Gaasperdam

56 Tuindagen
56 Tuindagen

Aantal deelneemsters

80 dames

BLOEIHUISJE
Gein
Aantal deelneemsters

20 Lunches
10 Workshops
50 dames

BLOEICOACHING
Intakegesprekken

20 gesprekken

Aantal deelneemsters

2 dames

TOTAAL DEELNEEMSTERS

132 dames

1 Oogstfeest
1 Oogstfeest

2 Buurtfeesten

50 uur Coaching
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3.5 THINGS TO BE PROUD OF

Door bijdrage van Kansfonds is een Bloeicoaching methodiek ontwikkeld in
co-creatie met tuin deelnemers/ klankbord doelgroep.

In 2018 is een Bloeicoaching pilot gelanceerd.
Voor de tuincoaches is er een handboek,
trainingen en intervisiebijeenkomsten ontwikkeld.

Deelname aan Groeiprogramma Oranjefonds
Ontwikkelen van Groeistrategie

Ontwikkelen van social business canvas model

Ontwikkeling van Theory of Change,
Impactmeting, meet-toolkit
Deelname aan ‘Maak je Stad’ ontwikkelprogramma door
Gemeente Amsterdam
Stap naar tweede tuin in samenwerking met Eigen Haard

Start 30 à 35 vrouwen uit de ‘community’ Venserpolder

Koning Willem-Alexander bracht een werkbezoek aan Amsterdam en ontmoette vijf stadsmakers,
waaronder onze Ama (3 van rechts). Ook hij tuiniert! ;-)
e
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4. ORGANISATIE
4.1 KERNTEAM
De medewerkers in 2018 waren:
-

Creatief leider Ama Koranteng-Kumi
Projectcoördinator Stephanie Welvaart
Community & events coördinator Evelien Oosterom
Communicatiemanager Charissa Promes – de Jong
Tuincoaches Gerdien Griffioen, Rosa van Giessen, Tracy Ruth Lagas-Gee, Patricia van de Leuv,
Sofie Blom & Astrid Blank
Bloeicoach Manuela Balsemhof

Bloei & Groei heeft kernteam 8 vaste vrijwilligers
in een poule van vrijwilligers. De vrijwilligers van
het Bloeihuisje waren: Elvira, Myriam, Dina en
Sue.
4.3 BESTUUR
Gevolmachtigde
Ama Koranteng-Kumi
Titel: Directeur/ creatief leider
Bestuurders
Judith van Iddekinge
Titel: Algemeen bestuurslid
Ton Bervoets
Titel: Algemeen bestuurslid
Michael Vliet
Titel: Penningmeester
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5. PARTNERS
In de afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd. Niet alleen in de vrouwen en de buurt, maar ook in
samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties, informele netwerken en het verzamelen
van kennis en expertise om het project te versterken en verduurzamen. Onze investering en daadkracht
heeft vruchten afgeworpen.
Sinds 2018 zijn we een intensievere samenwerking aangegaan met partners zoals Eigen Haard, Cityplot,
Ymere etc. en fondsen als Stichting DOEN en Oranjefonds. Verder wordt Bloei & Groei ondersteund door de
onderstaande fondsen en partners:

De gemeente zoals de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Schooltuinen
Amsterdamm & Stadspas Amsterdam.
Vrouwenorganisaties zoals Stichting Kracht en Pracht (buurtambassadeur Muriel Richards),
Powerlady, Buurtvrouwen Gaasperdam Netwerk, Surinaams Vrouwen overleg (Willy Esajas), Veronica
Kamp van stichting GAM (Ghanese gemeenschap), Buurthuis Holendrecht.
Community leiders en organisaties: o.a. Shanta Bhikharie (Stichting Savo), Melanie Riedewald,
Jessica van der Luyt (stichting Maison Aisa), Sophia A-Tjak-Hiwat (stichting Congada), Frida
Hayatmohamed, Jessica Dikmoet & Regina Mac-Nack (Stichting Hoop voor Morgen voedselbank en
Amsterdammer vh jr 2005.) Natuurvereniging Ruigehof en Fawaka Nederland.
Adviseurs (strategie, expertise) o.a. Antoine Boon – Landbouwontwikkelaar Biet en Boon, universiteit
Wageningen. Naomi Raja Boon (NL/ Zweden) - Permaculturist. Manuela Balsemhof – Maatschappelijk
Werker en voormalig trajectbegeleider vrouwen re-integratie Amsterdam. Aletta Rotman, vrijwilliger bij
Beter Buren 15. Universiteit Utrecht, Universiteit Wageningen
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6. BLOEI & GROEI IN DE MEDIA
6.1 COMMUNICATIEBOODSCHAP
Het doel van B&G is om een plek te creëren waar vrouwen uit Zuidoost kunnen werken aan de relatie met
zichzelf en de relatie met de natuur. In alles wat B&G doet ademt zij haar kernwaarden; superdiversiteit, selfcare, self healing o.a door middel van voedsel, ecologie en women empowerment. Het tuinieren en het
faciliteren van een groenere leefomgeving helpt vrouwen in een kwetsbareçå situatie op meerdere niveaus
te ondersteunen (mentaal, fysiek, emotioneel en sociaal). Deze boodschap - of een onderdeel daarvan komt in al onze uitingen terug.

6.2 KRANTEN & SOCIAL MEDIA
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7. COLOFON

Bloei & Groei
Postadres
Tweede Leeghwaterstraat 2-2
1018 RA Amsterdam

Contact
06-82008030
www.bloeiengroei.org
info@bloeiengroei.org
www.facebook.com/bloeiengroei
www.linkedin.com/company/bloeiengroei
www.instagram.com/bloeiengroei
KvK-nummer: 60798491
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Creating Edges
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