Zaaien met hoop en
oogsten met liefde
Voor elkaar en voor de buurt

Bloei & Groei Jaarverslag 2020

Voorwoord
In 2014 zijn we als buurtinitiatief gestart om de vicieuze cirkel waar ‘overbelaste’
vrouwen uit de buurt zich in bevinden, te doorbreken. We begonnen met 10
vrouwen, een stuk grond van 100m2 en de droom om een groene oase van rust te
creëren, even weg van de dagelijkse zorgen en hectiek.
Zeven jaar later is het duidelijk geworden dat Bloei & Groei van grote waarde
is voor onze deelnemers en betrokken partijen. Inmiddels zijn er vier duurzame
Bloei & Groei tuinen in Amsterdam Zuidoost gerealiseerd! Bij de Bloei &
Groei Academy heeft de tweede lichting de opleiding tot Assistent Tuincoach
succesvol afgerond. We bieden een sterk workshop- en empowerment aanbod
en een coachingstraject. Voor de tuincoaches zijn er een handboek, methodiek,
trainingen en intervisiebijeenkomsten ontwikkeld.
Elk jaar nemen we als organisatie een aantal stappen om steeds
toekomstbestendiger te worden. Denk hierbij aan het vormgeven van een sterke
en professionele organisatie; het meten en maximaliseren van onze impact; het
ontwikkelen van een duurzaam verdienmodel en het vergroten van ons netwerk.
2020 was door corona een lastig jaar. Ook Bloei & Groei moest in 2020
incasseren: de deuren van de schooltuin Gaasperdam bleven gesloten en nieuwe
tuinprojecten gingen niet door. Onze doelgroep, de bewoners zaten binnen en
elke sociale plek zoals werkkamers en buurthuizen waren gesloten. De hoge mate
van stress, financiële onzekerheid en gedwongen isolatie brengt schade aan het
welzijn van de mens. Het belang van mentale ontspanning, groen, participatie en
gezonde voeding is juist in deze crises nog duidelijker geworden: Bloei & Groei
zorgde ervoor dat ze als organisatie bleef bestaan en wist de community toch te
bereiken én te helpen. Dat deden we onder andere door de Venserpolder tuin uit
te breiden naar een gemeenschappelijke voedseltuin voor de buurt. Een grote
moestuin waar al onze tuinvrouwen en academy studenten aan bijdroegen voor
extra voedsel voor de wijk.
Ook de Bloei & Groei Academie moest omschakelen en de opleiding van
“Assistant tuincoach” moest meer digitaliseren. De theoretische lessen zijn
digitaal aangeboden, en de praktijk kon doorgaan in de uitgebreide voedseltuin
in Venserpolder. Zo was de juiste theorie- en benodigde praktijkervaring toch
haalbaar en is elke deelnemer geslaagd!
We kijken terug op een bewogen jaar, maar zijn trots op alles wat we, ondanks de
corona pandemie, met en voor elkaar hebben bereikt.
Ama Koranteng-Kumi
Oprichter & Directeur
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1.

Over Bloei & Groei

1.1 Onze visie
Bloei & Groei als groene oase waarin veerkrachtige vrouwen tot bloei komen,
nieuwe mogelijkheden zien en ontdekken.

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. Groene oases in
buurten en wijken waar deze het hardst nodig zijn. 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.
Bloei & Groei is een plek om de pure smaak en voldoening van zelf verbouwd
voedsel te ervaren. En waar je door de ontspannende en helende werking van de
natuur, tot bloei kunt komen. We werken op drie niveaus toe naar resultaten bij
de deelnemers van het tuintraject.
1. Mentaal/emotioneel
Dat vrouwen allereerst in contact met de natuur de dagelijkse hectiek kunnen
ontvluchten, en met hun handen in de aarde tot rust en “tot zichzelf” kunnen
komen. In sommige gevallen ook een verwerkings- en helingsproces meemaken.
Vervolgens leidt een wisselwerking van rust en activering op de tuin tot meer
zelfvertrouwen, meer zelfinzicht, meer daadkracht, en een verhoogd gevoel van
welzijn.
2. Fysiek
Dat vrouwen (en hun kinderen) een gezonder en energieker leven gaan leiden.
Doordat ze laagdrempelig toegang krijgen tot gezonde voeding en meer gaan
bewegen (op de tuin en in de natuur).
3. Sociaal
Dat vrouwen een zinvolle/ waardevolle tijdsbesteding krijgen (voor sommigen
is dit al in het hebben van een vast ritme), (kwalitatief) nieuwe sociale contacten
krijgen, gelijkgestemden vinden en samen iets ondernemen (de tuin als ‘common
ground’).
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1.2 Onze missie
We zetten stadstuinen (groene oases) op om de mentale, emotionele, fysieke en
sociale weerbaarheid van vrouwen in een kwetsbare positie te bevorderen. Met
onze Healing en Community gardens en Academy zijn we in buurten waar deze
het hardst nodig zijn, met Amsterdam Zuidoost als onze uitvalsbasis. Met de
gewonnen veerkracht en skills kunnen vrouwen een stap verder zetten en ook
meer betekenen voor hun directe omgeving en buurt.

1.3 Onze doelstellingen/ wat willen we bereiken
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.
Doelstelling Healing tuinen
De plek waar vrouwen zich kunnen ontwikkelen en (opnieuw) tot bloei komen.
Vrouwen die in een rustige omgeving aan zichzelf willen werken en haar directe
omgeving. Het zijn groene oases waar je met je handen in de aarde kunt opladen.
Tuinier ervaring is niet nodig. Ondersteuning vindt plaats door een tuincoach en
een bloeicoach.
Doelstelling Community tuinen
Onze Community Gardens zorgen ervoor dat jouw buurt gaat bloeien. Een groene
oase in de buurt voor gezondheid, welzijn en verbinding. Bij jou om de hoek de
mogelijkheid om eenvoudig je eigen groenten te verbouwen, medebewoners te
ontmoeten, te ontspannen en tot rust te komen. En dat is zeker in deze tijd hard
nodig! Tuinier ervaring is niet nodig en iedereen is welkom. Ondersteuning vindt
plaats door een tuincoach en community coördinator.

1.4 Onze doelgroepen
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.
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Veel vrouwen worden door allerlei factoren belemmerd om het leven te
leiden zoals ze dat zouden willen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgen,
gezondheidsproblemen, een laag gevoel van eigenwaarde, weinig kennis van
gezond eten en onvoldoende financiële middelen. De kracht van Bloei & Groei is
te vinden in de diversiteit van de groep vrouwen die deelnemen.
Diversiteit in leeftijd, afkomst, sociaaleconomische positie, fysieke beperkingen,
migratie verhaal oftewel superdiversiteit.
Verschillende gesprekken1 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

• Onze impact-partners: overheid, fondsen die als financier optreden
of opdrachtgevers krijgen inzicht in de wijze waarop hun investering
(maatschappelijke) waarde creëert, bijvoorbeeld via de verbeterde
levenskwaliteit en algehele (positieve) gezondheid; versterkte informele
netwerken, toename van participatie en vrijwillige inzet; toename
dagbestedingsplekken, doorstroming naar interne opleidingstrajecten en
projecten van Bloei & Groei en op termijn ook (re-)integratie naar werk of
ondernemerschap;
• Onze interne organisatie: de bevindingen uit het impactonderzoek zetten
we in om onze tuinmethodiek, tuintraining, tuinintervisie, impactmeting,
bedrijfsvoering en competentieprofielen te blijven ontwikkelen en indien
nodig aan te passen voor het bereiken van een optimaal resultaat.
De ‘Theory of Change’ van Bloei & Groei

1.5 Onze impactmeting
Met ondersteuning van Oranjefonds en Erasmus Avance Centre hebben we in
2018 een impactmeting ontwikkeld die in 2019 bij de start van het tuinseizoen
werd geïmplementeerd. Hiervoor gebruiken we een ‘Theory of Change 2 ’, en een
vragenlijst Positieve Gezondheid (Huber, 2017) als onderzoeksinstrument. In de
Theory of Change leggen we uit: wat zijn onze activiteiten, welke resultaten en
effecten verwachten we bij onze doelgroep en aan welk groter maatschappelijk
doel dragen wij hiermee bij?
Wij maken de meerwaarde en impact van onze interventies meetbaar voor:
• Onze primaire doelgroep: de vrouwen waarmee we werken ervaren een
verbetering van hun levenskwaliteit en hun algehele (positieve) gezondheid is
verbeterd;

[1] Resultaten komen uit het onderzoek van Akom Akonbrey, communitymanager Evelien Oosterom en

eind scriptie van Ama Koranteng-Kumi.
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Met Theory of Change toetsen wij onze impact visie: aan vrouwen in kwetsbare posities toegang
bieden tot groen en hen in staat stellen een betekenisvolle relatie met groen op te bouwen. Zodat zij
hier veerkrachtiger van worden en zij met deze veerkracht een positieve impact kunnen hebben in hun
community en op de volgende generatie. Iedere interventie is gebaseerd op veronderstellingen. Samen
vormen die veronderstellingen een theorie. De Theory of Change-benadering toetst de theorie van de
uitvoerders – want niets is zo praktisch als een goede theorie!; Carol Weiss (1995).

[2]
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Evaluaties

1.6 Een sociale en veilige omgeving

Vanwege de corona omstandigheden in 2020, is er niet gewerkt met de
impactmeting, maar met evaluaties.

Ter ondersteuning van onze filosofie en waarden, hanteren wij een
gedragscode, huisreglementen voor de tuin en academy deelnemers en is er
een klachtenprotocol die te vinden zijn op onze website www.bloeiengroei.org/
governance.

De meerwaarde en resultaten van onze activiteiten ‘meten’ we enerzijds op
‘simpele’ maar effectieve wijze via een tussentijdse- en eindevaluatie. Deze
evaluaties zijn in een informele setting met tuin deelnemers en hieruit krijgen we
inzichten die ons helpen om onze werking te optimaliseren.
De getuigenissen van deelnemers spreken ook boekdelen:

“ Ik merkte zelf dat ik moeite had met opstaan, omdat ik in een proces
zat. Dit was een reden voor mij op er op uit te trekken. Want ik zat in een
dip. En dat deel je niet zo snel met mensen. “
“ Ik zat heel veel binnen, ik had in die periode net een kindje verloren, ik
zat in de rouw. Het feit dat ik daar gewoon bezig kon zijn en dat de zon
scheen, en soms bleef ik gewoon langer dan bleef ik daar nog even liggen
in het gras. Dat soort dingen waren voor mij heel ontspannend, echt!“
“Voor mij was het een geschenk uit de hemel. Ik wist een tijdje niet
waar ik het zoeken moest. De aarde en het daarin bezig zijn heeft mijn
gedachten weer de andere kant uitgebracht. Ik kreeg ruimte in mijn
hoofd. Er was nog wel verdriet maar ook troost.”
“Het is een plek om te ontmoeten en kennis uit te wisselen, maar ook om
je even terug te trekken. Het is een plek om te leren, herinneringen op te
halen, successen te vieren en samen even stil te staan bij wat er niet goed
bloeit en groeit”.

Wij hebben vier resultaatgebieden vastgesteld waarin Bloei & Groei meerwaarde
wil realiseren. Deze resultaatgebieden zijn:
1.
2.
3.
4.
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Consistente deelname van vrouwen in kwetsbare posities;
Mentale en emotionele groei;
Fysiek herstel;
Sociaaleconomische groei.

1.7 Onze werkwijze en tuinen
De basis van Bloei & Groei bestaat uit twee tuintrajecten: de healing gardens
& community gardens. Hier kunnen vrouwen uit de buurt eigen voedsel (leren)
verbouwen, ontspanning en rust vinden en tot bloei komen. Dit is een éénjarig,
kleinschalig programma waarin vrouwen uit Amsterdam Zuidoost de gelegenheid
krijgen om samen te tuinieren onder leiding van een tuincoach. Naast de teelt van
groenten kunnen vrouwen ook werken aan een persoonlijk opbloei project.
Tuincoach methodiek
Er is wekelijks persoonlijke begeleiding van een tuincoach. We werken met
een teeltplan, leert de kneepjes van natuurlijk moestuinieren en in onze groene
workshops ontdek je alles over tuinieren en de natuur.
Bloeicoach methodiek
Op de healing gardens is sinds 2018 een bloeicoach aangesteld, die een rol
speelt bij de intakegesprekken en die deelnemende vrouwen vier uur in de week
emotionele ondersteuning biedt.
De bloeicoach is essentieel voor de doorstroom van de vrouwen op de tuin. Zij
activeert en begeleidt vrouwen op persoonlijk vlak. Tijdens of na het tuintraject
bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar onze cursus tot assistent
tuincoach, vrijwilligerswerk, onderdeel worden van het kernteam, workshops
geven, etc. De bloeicoach is ook een wegwijzer naar sociale voorzieningen in de
buurt.
Onze ambitie is om meer te kunnen investeren in de doorstroommogelijkheden
van vrouwen (werk, opleiding, tijdsbesteding).
Community Coach
Vanwege haar diversiteit aan activiteiten op de Venserpolder tuin, is er sinds
2020 een community coach aangesteld. Deze motivator stimuleert de vrouwen
om vrijwillig te helpen op de tuin en op andere manieren hun talenten en krachten
in te zetten. De community coach is wegwijzer naar sociale voorzieningen in de
buurt, ze slaat bruggen en wijst vrouwen door naar het Bloei Lokaal, de Bloei &
Groei Academy en meer.
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1.8 Onze healing garden: Gaasperdam tuin
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 plekje in ons hartje want hier is in 2014 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.

1.9 Onze community garden: Venserpolder tuin
Aan de Albert Camuslaan ligt de Venserpolder tuin. 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.

1.10 Onze moestuinen in opdracht voor de community:
Hoptille en Huigenbos
Gemeenten, welzijnsorganisaties en verschillende woningcorporaties hebben
hun waardering getoond voor de impact die wij kunnen maken in een wijk. Want
een buurttuin heeft een positieve impact op je omgeving. Inmiddels zijn er 2
buurttuinen in opdracht van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost succesvol opgezet
en begeleid volgens onze tuin methodiek.

1.11 De Bloei & Groei Academie
De Bloei & Groei Academie biedt onze deelnemers de mogelijkheid om een
opleiding te volgen tot Assistent Tuincoach. De Bloei & Groei Academie geeft
vrouwen extra perspectief en draagt bij aan de groei van de organisatie en onze
maatschappelijke impact. Vrouwen die de opleiding succesvol hebben afgerond,
doen werkervaring op binnen de projecten van Bloei & Groei. Hierdoor kunnen
ze zich inzetten voor de community waar ze deel van uitmaken of de bredere
arbeidsmarkt betreden.
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2.

De Organisatie

2.2 Ons team

We hebben een gedreven team van ruim 15 professionele krachten, aangevuld
door ruim 25 enthousiaste vrijwilligers en Bloei-ambassadeurs van onschatbare
waarde.
De medewerkers in 2020 waren:

2.1 Organogram
Basis overlegstructuur
Samenwerking op thema
• Bestuur en office manager:
financiele administratie
• Office manager en
community coordinator
intake vrijwilligers
• Community coordinator
en c&v manager events en
workshopprogramma
• Creatief leider en c&v
manager: premium
workshops

Bestuur
Creatief
leider

Office
manager

Oprichter en directeur Ama Koranteng-Kumi
Office manager Chanti Honing
Community & events coördinator Evelien Oosterom
Communicatiemanager Gabriëlla Faneyter–Mujica
Content Manager Vere Maagdenberg
Tuincoaches Rosa van Giessen, Clea Conijnenberg & Astrid Blank
Academy docent Ann Doherty
Bloeicoach Manuela Balsemhof
Project coördinator Venserpolder Jin-Wen Omar

Daarnaast hebben we een groep geweldige mensen die ons inspireren, motiveren,
scherp houden en van kennis voorzien.

2.3 Bestuur

Ons Raad van bestuur bestaat uit:
Judith van Iddekinge
Functie: Penningmeester

Project
coordinator

Community
coordinator

Gracia Wartes
Functie: Secretaris
Tuincoach

Event &
communicatie
manager
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asha Ramnathsing
Functie: Algemeen Bestuurslid
Andrèz Coco
Functie: Algemeen Bestuurslid
De leden van ons bestuur zijn onbezoldigd.
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3.

Activiteitenoverzicht 2020

3.1 De Bloei & Groei Venserpolder tuin

Eén van de weinige plekken die open mocht blijven in deze corona crises was
onze Venserpolder tuin. Onze succesvolle aanpak is gebaseerd op het kunnen
verbouwen van eigen voedsel, meer groen en samenhorigheid in wijken en de
gezondheid van bewoners te bevorderen.
Activiteit 1: Tuinieren o.l.v tuincoaches
• Doel: kennis en vaardigheden met groen, ontspanning, zelfredzaamheid,
toegang tot betaalbaar gezonde voeding.
• Resultaat: gezond vers voedsel, ook in corona tijd één van de weinig sociale en
veilige omgeving voor vrouwen uit de buurt.
Activiteit 2: Gemeenschappelijke voedseltuin
• Doel: Vanwege de coronacrisis is het gemeenschappelijke gedeelte van deze
tuin uitgebreid: een grote moestuin waar al onze tuinvrouwen en academy
studenten aan bijdroegen voor extra voedsel voor de wijk.
• Resultaat: toegang tot gezond vers voedsel, sociale omgeving voor bewoners
uit de buurt.
Activiteit 3: Moestuinmarkt
• Doel: het aanbieden van laagdrempelig en betaalbaar vers voedsel voor
bewoners.
• Resultaat: van mei t/m oktober 1 x per maand markt voor bewoners uit de
wijk. De enige biologische moestuinmarkt in Amsterdam Zuidoost.
Gratis groenten bonnen ontwikkelt voor bewoners die het hardst geraakt zijn
in deze coronacrises.
Partners/ Stakeholders: o.a. woningcorporatie Eigen Haard, werkkamer
Multibron, Oranje Fonds, Stichting Doen, Haella Stichting en particuliere
donateurs.
Gemeenten, welzijnsorganisaties en verschillende woningcorporaties hebben
hun waardering getoond voor de impact die onze tuinen kunnen maken in een
wijk.

3.2 Community garden Hoptille

De Community garden Hoptille is gerealiseerd volgens onze tuin methodiek:
buurttuinen opzetten en begeleiden in opdracht van betalende partijen. Dit jaar
deelden we met trots de resultaten van de Hoptille tuin, die in 2019 van start ging
en sinds 2020 bijna geheel zelfstandig door bewoners wordt gerund.
• Doel: met de groene opdrachten genereert Bloei & Groei omzet. Door onze
groene kennis en kunde realiseren wij social impact in de wijken.
• Resultaat: Betaalbaar en gezond voedsel te kopen voor bewoners.
Met meer groen in wijk wordt armoedebeleid gekoppeld aan het kunnen
verbouwen van eigen voedsel. Community tuinen bevorderen de leefbaarheid
en de sociale cohesie in de buurt.
Partners/ Stakeholders: Buurtwerkkamer De Handreiking, Gemeente
Amsterdam en stadsdeel Zuidoost.

3.3 De Bloei & Groei Academie

De Bloei & Groei Academie is de plek waar vrouwen opgeleid worden tot
‘Assistent tuincoach’. De opzet van deze opleiding wordt inhoudelijk met de
huidige tuincoaches voorbereid.
Vanaf 2020 zoekt Bloei & Groei een samenwerking met partners om het aanbod
en aantal deelnemers uit te kunnen breiden voor de toekomst.
• Doel: groen en persoonlijke groei staan altijd centraal. Een laagdrempelige
en praktische cursus. Hiermee richten we ons op het verbreden van de
arbeidsmarkt, participatie en ondernemerschap.
• Resultaat: Gediplomeerde Assistent tuincoaches met praktijkervaring en de
mogelijkheid om mee te werken op externe opdrachten.

3.4 Bloeihuisje

Ons huisje met kruidentuin in Gein waar vrouwen uit de buurt elkaar ontmoeten,
met de natuur als inspiratiebron. Het is een plek voor en door bewoners, waar je
tot rust kan komen en elkaar kan ontmoeten. Ons Bloeihuisje wordt gerund en
geprogrammeerd door gastvrouwen (vrijwilligers) uit de buurt.
• Doel: een ontmoetingsplek en het aanbieden van laagdrempelige workshops.
• Resultaat: Een sociaal veilige plek voor vrouwen.
Activeert bewoners om activiteiten te organiseren zoals lunches en lezingen.
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3.5 Workshops

Bloei & Groei heeft ervaring opgedaan met het verzorgen van groene premium-workshops aan vrouwen uit de betalende doelgroep (B2C).
Als hoogtepunt was in 2020 de eerste fotografie-workshop met buitenexpositie
een feit. Een workshop gerealiseerd door een Bloei & Groei tuindeelneemster
met kennis en ervaring in fotografie met ondersteuning van het Bloei & Groei
team.
• Doel: laagdrempelige workshops met thema’s groen, duurzaamheid en creativiteit.
• Resultaat: Diverse workshops voor vrouwen uit de buurt die interesse hebben in deze thema’s en midden tot hoge inkomens hebben.
Vrouwen met lagere inkomens krijgen korting.
Empowerment bij deelnemers die kennis willen overdragen aan anderen.

3.6 Not Just a Meal: Een programma over eerlijk en
duurzaam eten

Voedsel staat aan de basis van ons leven. Het geeft ons kracht en zit diep in onze
cultuur geworteld. Het zegt ons waar we vandaan komen, wie we zijn en verbindt
ons.
• Doel: een slow food-programma Not Just a Meal tijdens World Food Day.
Met o.a. online talks, lezingen en thought bites over de rol van voedsel in ons
dagelijks leven en de verhalen hierachter.
• Resultaat: Vier online evenementen met diverse gasten, de Powertalk via
Instagram en de Online Talks via Zoom. Voor vrouwen die interesse hebben in
de thema’s eerlijk en duurzaamheid eten.

3.7 De webshop

De website Bloei & Groei is dit jaar uitgebreid met een webshop. Hier verkopen
we onze Fairtrade tasjes, wenskaarten en eigen gemaakte pure producten.
• Doel: uitbreiding van het Bloei & Groei assortiment, vergroten van ons merk.
• Resultaat: Het verkopen van eigen producten.
Kansen creëren op nieuwe samenwerkingen

3.8 Bloei & Groei tuincadeau: Een creatieve
samenwerking met powervrouwen

Bloei & Groei is blij met haar donateurs. En dat wilden we laten zien door iets
unieks aan te bieden in de vorm van een nieuw concept: het Bloei & Groei tuincadeau. Een Fair trade tas met een uniek ontwerp, gevuld met recepten en heerlijke
verse groenten uit onze moestuin.
• Doel: een authentiek Bloei & Groei cadeau ontwikkelen samen met vrouwelijke ondernemers.
• Resultaat: Een speciaal ontworpen afbeeldingen door Illustrator Kaïra van
Aralia Art, recepten in van tuincoach Astrid Blank en Bianca Cronie van The
Health Collab.

4.

Sociaal ondernemerschap

 ot slot wilt Bloei & Groei haar duurzame zelfredzaamheid vergroten door
T
een eigen aanbod van innovatieve diensten en producten te ontwikkelen en zo
uit de subsidieafhankelijkheid groeien. Deze ambitie is in ons meerjarenplan
geformuleerd. We hebben hierin de steun gekregen van fondsen als Stichting
Doen en Impact makers.
Een belangrijk aspect is dat Bloei & Groei in combinatie met andere partners,
meer impact wil hebben door een community en kweekvijver te zijn waar
vrouwen hun potentieel kunnen realiseren.

4.1 Het Bloei Lokaal: de nieuwe maakplaats van
Bloei & Groei.

4.2 De producten

Het maken van ambachtelijke producten zoals peper sausjes, kruidentheeën en
zeepjes.
De eerste succesvolle biologische producten in 2020 zijn:
• Kruiden theelijn ‘Mijn Momentje’ en ‘Veerkracht’ met eigen Bloei & Groei
label;
• Culinair product Sambals ‘Gele pittige’ en ‘Rode Milde’ in samenwerking met
ondernemer en chefkok Astrid Blank.
De eerste producten zijn allemaal uitverkocht aan particulieren, het restaurant
Elixer en Vegan cafe Yemaya. We hebben de intentie om de producten lijn uit te
breiden in samenwerking met nieuwe lokale partners.

4.3 Activiteiten in cijfers

In 2020 kreeg Bloei & Groei een gedeelte van het bestaande gebouw in de
Venserpolder tuin toebedeelt en is hier de nieuwe leer-, werk en maakplaats
gerealiseerd: het Bloei Lokaal.
Met het Bloei lokaal willen wij de duurzame zelfredzaamheid vergroten door
vrouwen hun talenten en passies te laten ontwikkelen en benutten in een
ondernemende setting.
De komende jaren zal het Bloei lokaal, vanuit een experimentele en pionierende
insteek, een plek worden waar:
• Vrouwen duurzamer betrokken worden bij het project (co creatie,
organisatievorming, etc.).
• De kennis, inzichten en ervaring die aanwezig zijn binnen Bloei & Groei delen
en borgen.
• Via het ontwikkelen van skills, met ingrediënten uit de tuin als basis voor
productontwikkeling (in opdracht).
• Via een laagdrempelige aanbod van workshops aan de buurt.
• Via een aanbod van bedrijfsuitjes en workshops aan het bedrijfsleven.
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In de Venserpolder tuin hebben

20 vrouwen getuinierd

Met onze activiteiten hebben we bijna

We hebben

400 bewoners bereikt

8 moestuinmarkten georganiseerd

16 rondleidingen op de tuin
15 vrouwen hebben de cursus Assistent Tuincoach
succesvol afgerond

1 nieuwe community tuin is voltooid
100 producten zijn via de webshop verkocht
5 workshops met 30 deelnemers
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5.

Onze 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.
Bloei & Groei wordt ondersteund door de onderstaande fondsen en partners:

Fondsen

Oranje Fonds, Stichting DOEN en VSB Fonds.

De gemeente

De gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Schooltuinen
Amsterdam & Stadspas Amsterdam.

Woningcorporaties

Eigen Haard, Eigenwijks en Ymere.
Vrouwenorganisaties
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

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.) Cityplot, Natuurvereniging
Ruigehof, Fawaka Nederland, Yemayá vegan corner en Buurtgroen020

Adviseurs (strategie, expertise)

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 Beterburen 15. Universiteit Utrecht en
Universiteit Wageningen.

6.

Bloei & Groei in de media 2020

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, self-care, 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 kwetsbare
situatie op meerdere niveaus te ondersteunen (mentaal, fysiek, emotioneel en
sociaal). Deze boodschap - of een onderdeel daarvan - komt in al onze uitingen
terug.

December - Bloei & Groei in de VIVA!
Bloei & Groei in de VIVA! In de serie ‘Mensen Kijken’ is onze oprichtster Ama
Koranteng-Kumi geïnterviewd over Bloei & Groei:
“In onze stadstuinen in Amsterdam-Zuidoost werken vrouwen aan een
persoonlijke opbloei project. Iedere vrouw krijgt een perceel van ongeveer tien
vierkante meter tot haar beschikking.”

6.2 Social media, magazines en kranten
April - Artikel in Parool
Het lijkt een abc’tje: bloeiend project op zoek naar een onderkomen, onderkomen
op zoek naar gebruikers. Ondertussen zijn de dames op de Venserpolder gepast
aan de slag op onze moestuin. Lees hier het hele artikel in de krant Parool.
Mei - Ama in de Food100
Onze oprichtster Ama Koranteng Kumi was in 2019 geselecteerd door de jury
van de Food100 als Game Changer op het gebied van voedsel & duurzaamheid!
Onlangs is Ama geïnterviewd, wil je het artikel lezen? Klik dan op deze link.
Juni - Bloei & Groei bij platform HetkanWEL
HetkanWEL is een platform dat dagelijks informatie biedt aan mensen die
groener, eerlijker en vooral leuker willen leven. Dit keer schreven ze een artikel
over Bloei & Groei en werd Ama geïnterviewd.
Klik hier voor het hele artikel “Dromen kweken in Amsterdam Zuidoost.”
November - Bloei & Groei in ‘Kijkje in de korte keten’
In de fantastische serie ‘Kijkje in de korte keten’ wordt steeds een bedrijf of
ondernemer uitgelicht die al stevig aan de weg timmert in de korte keten Ama
Koranteng-Kumi vertelt aan Taskforce Korte Keten over Bloei & Groei!
“Ik ben Bloei & Groei juist begonnen om zoveel mogelijk mensen met een kleine
portemonnee toegang te geven tot gezond, vers en biologisch eten.”
Lees hier het hele artikel.
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