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Inleiding
Moestuin de Haar rust op twee peilers: Zelfoogsttuin de Haar (de tuinders) en Stichting
Moestuin de Haar. De stichting en de tuinders werken in dit stadium op basis van een
Intentieovereenkomst, die in 2022 wordt omgezet in een samenwerkingsovereenkomst.
In hoofdlijnen houdt dit in dat de tuinders alle werkzaamheden doen op en voor de tuin zelf
samen met de oogstdeelnemers, vrijwilligers en stagiaires.
Het bestuur van de van de tuin valt onder de stichting. De stichting is verantwoordelijk voor
het bewaken van de doelstellingen volgens de statuten, de pacht van de grond volgens
afspraken met Natuurmonumenten, het eigendom en de financiering van de opstallen, de
infrastructuur en de materialen.
Met elkaar vormen zij Moestuin de Haar en met trots zijn onze resultaten terug te vinden in
dit jaarverslag.
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De Tuin
De tuinders
Cecile van der Speld sloot halverwege 2021 haar tuinderschap bij ons af en de ruimte die zij
achterliet werd tijdelijk opgevuld door Mariken Heitman en Mirjam Schaaij. Mariken richtte
zich na dit tuinjaar weer op haar schrijverscarrière en Mirjam heeft haar stage op de tuin
afgerond en haar diploma aan de Warmonderhof behaald. Zij heeft de bloemenpluktuin
opgezet en sluit zich in 2022 als tuinder bij ons aan. Simone Visser blijft ook in 2022 weer
tuinder bij Moestuin de Haar en vanaf januari sluit Caroline Ganzeboom zich bij het tuinteam
aan waardoor de tuin een sterk driekoppig tuindersteam heeft.

Figure 1 Simone (l) en Cecile (r)

Figure 2 Mirjam

Figure 3 Mariken
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Het weer en de tuin
De eerste maanden van 2021 waren onstuimig, koud en behoorlijk nat. Wij bewerken het
land pas als het voldoende is opgedroogd en hierop moesten we dit jaar wat langer
wachten. In het voorjaar was sprake van veel hagelbuien, stormen en regen en was het veel
donker, waardoor de groei traag op gang kwam. De kassen waren we nog aan het bouwen
en daarom waren de eerste oogstweken wat mager.

In de zomer regende het vaak waardoor beregenen dit jaar bijna niet nodig was en dat
scheelt een hoop werk. Bij veel tuinderijen zijn hierdoor gewassen ten onder gegaan aan
schimmelziektes door de hoge luchtvochtigheid. Met de te openen zijkanten van onze
nieuwe kassen konden we goed doorluchten en hebben we toch een prima oogst kunnen
realiseren door regelmatig aangetaste planten te verwijderen of delen weg te snijden.

De temperaturen in het najaar waren mild en hierdoor hebben we extra lang van de oogst
kunnen genieten. Vanaf begin september is ons land niet meer droog genoeg geweest om te
bewerken met onze trekker dus we hebben dit jaar weinig groenbemesting in kunnen
zaaien.
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Inrichting van de tuin
In de winter van 2020 - 2021 is ons tuinhuis opgeleverd, inclusief eigen wateraansluiting en
stroom via de tussenmeter van onze buurman Emmaus. De keuken is geïnstalleerd, de
muren behangen en de marktkraam gebouwd. De grond rond de zeecontainer en het
tuinhuisje heeft flink te lijden gehad onder het plaatsen van de stelconplaten en hierdoor
ontstond een grote moddervlakte. Deze is in het voorjaar bestraat en de aarde is gebruikt
om de bloementuin te creëren bij de entree. Later in het jaar is het houtsnipperpad vanaf de
entree gecreëerd zodat je nu met schone voeten bij de kraam kunt komen.
Ook is een spoelplek gebouwd zodat we groenten door de wasstraat kunnen halen.

We hebben twee prachtige tunnelkassen neergezet dankzij financiële hulp via het Leader
programma Weidse Veenweiden (EU subsidie plus bijdragen van de provincie en gemeente
Utrecht) en het Stimuleringsfonds van de Rabobank Utrecht. Ondanks deze enorme klus
vlak voor de start van het teeltseizoen hebben we genoten van wat deze kassen mogelijk
maakt: tomaten, komkommers en tot laat in het seizoen groenten. Natuurmonumenten heeft
de ingestorte tuinmuur in haar oude glorie hersteld en hier voor ons een toegangspoort in
gemaakt.
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De oogst van de groententuin
We hebben ongeveer 60 verschillende soorten groenten geteeld. Door een veelzijdig
teeltplan zorgen we voor het spreiden van de risico’s van misoogst. Ieder jaar zullen er
groenten zijn die het fantastisch doen en anderen die het dat jaar moeilijker hebben. In het
teeltplan van volgend jaar zit iets minder kleurvariatie omdat we merken dat groenten in hun
originele kleur weerbaarder zijn en beter groeien dan hun kleurrijke broertje of zusje. Dus
volgend jaar geen paarse spitskool en gele selderij meer.
Waar in 2020 nog de helft van onze kleine slaplantjes opgegeten werd door ritnaalden
(larven van de langpootmug) was er dit verslagjaar bijna geen uitval. We hadden extra veel
sla geplant omdat we ook in 2021 weer deze aantasting verwachtten. Ritnaalden leven
namelijk in grasland en omdat dit pas ons 2e seizoen was verwachtten we ze weer veel te
zien. Gelukkig viel de schade mee (houden ze niet van nat weer? Zijn ze gewoon snel
verdwenen uit onze bodem?) en hadden we dit jaar een ruime hoeveelheid sla.
Het bodemleven komt pas tot leven als de bodem voldoende opgewarmd is. Dit bodemleven
hebben onze planten nodig om stoffen uit te kunnen wisselen en te kunnen groeien. De
eerste oogst van koolrabi en bieten is helaas mislukt doordat het langer koud was dan we
hadden gehoopt. Bonen houden van voldoende vocht en koel weer en deden het dit jaar dan
ook prachtig. We hebben het hele bonen seizoen ruim kunnen oogsten.
We probeerden dit seizoen een aantal oude rassen aardappels. Ze staan bekend om hun
leuke kleur of lekkere smaak maar ze waren helaas niet opgewassen tegen het natte weer
en de schimmel phytophthora kreeg ze dan ook snel te pakken. De coloradokever wist onze
aardappelplanten helaas heel goed te vinden en dat leverde een enorme bak werk op. Om
toch nog te kunnen oogsten zijn de coloradokevers 2 keer per week handmatig van alle
planten gehaald.
De slakkenvraat is ons enorm meegevallen. We houden er rekening mee dat de
slakkenpopulatie komend seizoen groot zal zijn doordat ze afgelopen jaar een topjaar gehad
hebben. De vogels hebben ons inmiddels ook goed in de gaten. Ze eten mee van onze
koolplanten en hebben ervoor gezorgd dat onze winterbloemkool de winter helaas niet zal
halen. Waarschijnlijk zullen we meer met netten moeten werken.
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Kruidentuin
De kruidentuin zal in 2022 meer aandacht krijgen. Door de combinatie van het aanleggen
van zoveel infrastructuur (tuinhuis, kassen, bestraten rondom de container) is hier afgelopen
jaar wat minder aandacht naar gegaan. We willen het aanbod mee laten groeien met het
aantal leden zodat er voldoende te oogsten is. Gelukkig is een aantal vaste planten lekker
doorgegroeid en goed aangeslagen.
De munt is het afgelopen jaar te pakken genomen door het muntgoudhaantje waardoor er
minder oogst was. Hier hebben we nog geen oplossing voor (uiteraard gaan we niet
bestrijden met middeltjes) maar we gaan dit het komend seizoen wel goed monitoren.

Bloemenpluktuin
Dit jaar hebben we voor het eerste mogen genieten van de
bloemenpluktuin onder de bevlogen leiding van Mirjam. We
hebben ongeveer 40 verschillende soorten bloemen
geteeld. Een deel hiervan zijn eenjarige en die zaaien we
volgend jaar opnieuw. Een deel van de bloemen zijn vaste
planten en hier kunnen we volgend jaar opnieuw van
genieten nu ze goed aangeslagen zijn.
Dit jaar hebben we beschouwd als een jaar om te kunnen
experimenteren, leren en observeren. Welke rassen
maken rechte lange stelen die geschikt zijn voor op de
vaas? Welke rassen doen het goed op onze grond? Welke
bloemen zijn populair en plukken mensen graag?
We begonnen het jaar met 20 stelen per boeket van €10,-. Doordat de bloemen het goed
deden en we meer bloemen hadden dan plukkers hebben we dit opgehoogd naar 25 stelen
per boeket. Het viel ons op dat de kleinere bloemen weinig geplukt werden, dit werd
aangemoedigd doordat we met een systeem werken waar je het aantal stelen telt. Fijnere
bloemen met dunne stelen waren daardoor niet populair. Volgend jaar tellen we niet meer
het aantal stelen maar de omvang van het boeket ter hoogte van het elastiekje. Past het
boeket nog in een gat? Hierdoor zijn de plukkers vrijer ook gebruik te maken van bloemen
met hele kleine stelen waarvan je meer stelen nodig hebt. Door het succes voelen we ons
gesterkt om volgend jaar een plukabonnement aan te kunnen bieden.
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Middentuin
De Middentuin heeft dit jaar verder vorm gekregen en ook hier is een stuk bloementuin
gecreëerd en plek ontstaan voor de dahlia’s en picknickbanken. Daarbij is het
boom-ornament van het aanwezige historische smeedijzeren hekwerk van Cuypers vertaald
naar het hoofdmotief van het vierkante grondvlak van de Middentuin; deze verbeelding kan
opgevat worden als landschapskunst met een educatief karakter en beeldt de
verbondenheid uit van de moestuin de Haar met (de architect van) Kasteel de Haar; zo is als
het ware een deel historisch besef de tuin “ingetrokken”;

Educatie
De kinderen van de Sint Bonifatiusschool uit Haarzuiilens hebben in 2021 een
lesprogramma gevolgd op de tuin onder enthousiaste begeleiding van moestuincoach Roos
de Ridder. Met haar stoere scooter vol kookgereedschap en lesmateriaal verzorgde zij het
programma.
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Activiteiten
Ook in 2021 zijn er minder activiteiten geweest dan we hadden gehoopt door covid. We
hebben er vertrouwen in dat het in 2022 weer mogelijk wordt elkaar vaker in persoon te
treffen en meer te organiseren.
De vrijwilligersdag, de burendag en het oogstfeest in het najaar waren fijne voorproefjes
voor hoe het kan zijn om weer lekker samen te komen. Ook de eerste bloemenworkshop
werd een feit en was een succes. De workshop bloemschikken proefde naar meer en zal
volgend jaar vervolg krijgen.

Vrijwilligers en Stagiares
Onmisbaar voor de tuin zijn de vrijwilligers en de stagiaires. Iedereen die schoffelt, wiedt,
schoonmaakt, klust, boeketten maakt, oogstbegeleiding doet, of het gras maait noemen wij
vrijwilligers. De gezelligheid en energie die al deze mensen samenbrengt maakt de tuin een
fijne plek om te zijn en om te werken. Veel mensen komen een paar uur in de maand
helpen, sommige zelfs 1 dag per week. Door al deze inzet ontwikkelt de tuin zich snel en
wordt het niet alleen een plek van productie maar ook van schoonheid en diversiteit.
Moestuin de Haar is een erkend leer-werkbedrijf. De stagiaires doen de deeltijdopleiding
biologische landbouw aan de Warmonderhof of de cursus Agro-ecologie bij de Ommuurde
tuin. Mirjam Schaaij en Justin Hoek behaalde bij ons het afgelopen jaar hun diploma. Roos
de Ridder sloot haar cursus af en heeft het educatieprogramma voor de kinderen op zich
genomen. Ingrid Bleijenberg, Noor Watersloot en Peter Hundepool zetten na de zomer het
2e jaar van hun opleiding en stage elders voort. Anne Verhage en Jessica Peters zijn in
augustus 2021 aan hun opleiding en stage begonnen en ook Maartje Heerkens sloot zich bij
ons aan.
Het is belangrijk voor ons om stagiaires te hebben. Niet alleen om het werk dat ze verzetten
maar ook om de eigen inbreng die ze hebben. Ze houden de tuinders scherp, stellen goede
vragen en zijn leergierig.

Figure 4 groepsfoto van vrijwilligers
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Conclusies van de evaluatie met oogstdeelnemers
Eind vorig jaar hebben we de oogstdeelnemers gevraagd hun mening te geven over het afgelopen
oogstseizoen. Iedereen die de tijd heeft genomen om deze in te vullen willen we bedanken. Het is
voor ons waardevolle informatie om mee te nemen en de tuin nog verder te ontwikkelen.
Over de variatie aan groentes zijn de oogstdeelnemers tevreden. Er is een duidelijke top 3 aan
favorieten, waarbij de tomaat met stip op 1 staat. Ruim 32% van de respondenten geeft aan graag
meer tomaten te zien komend jaar. Broccoli en wortels volgen op plaats 2 en 3.
De top 3 van groentes die minder in de smaak vielen geeft een minder duidelijk beeld. Er is een
gedeelde eerste plaats voor fluomelde, sla en snijbiet. Voor alle 3 geeft 13% aan liever minder van
deze groentes te zien. Bij de sla wordt door de meeste mensen aangegeven dat ze deze groente
zeker waarderen, maar dat er soms wat veel sla op het menu stond.
In de kas zetten we komend jaar veel tomaten. Wortels zijn in de kleigrond niet makkelijk te telen. Ze
houden van zandgrond. Maar door een nieuwe zaaimethode die we dit jaar gaan uitproberen, en een
vroege teelt in de kas (die nu al in de grond zit) hopen we op meer wortels dit jaar. En ook de broccoli
blijft op het menu staan. De groentes die minder in de smaak vielen blijven we wel telen, maar zetten
we wellicht vaker op het keuzemenu. Over dit keuzemenu is bijna iedereen enthousiast. Zo zegt
iemand: ‘Heel fijn, zo kun je echt variëren!’
Belangrijk aandachtspunt rondom de kwaliteit van de groenten is dat oogstdeelnemers die aan het
einde van de week komen ervaren dat er soms minder mooie groente is dan op het moment dat ze
aan het begin van de week komen. Komend jaar willen we iedereen beter informeren over filosofie
van de tuin die gebaseerd is op de gemeenschapslandbouw. De oogstdeelnemers geven ons, als
tuinders, het vertrouwen om groenten te telen door vooraf hun oogstaandeel te kopen. We streven
naar hoge kwaliteit groenten, maar er zullen altijd minder mooie exemplaren in een bed zitten. We
delen in oogst en dat wil voor ons zeggen dat je bijvoorbeeld een mooie bloemkool kiest, en wat
minder mooie boontjes. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen evenveel mooie/grote/niet
aangevreten groentes krijgt maar ook evenveel minder mooie/kleinere of wat aangevreten. Oogst met
gevoel voor gemeenschap is wat ons betreft de oplossing voor dit aandachtspunt.
Een greep uit tips die de oogstdeelnemers ons gaven:
● Een grotere plattegrond bij het oogstbord zou fijn zijn.
● Het oogstbord staat soms zo vol, het zou overzichtelijker mogen.
● Goed tuinbericht, maar soms met veel tekst: zet het belangrijkste bovenaan zodat iedereen dat in
ieder geval leest.
● Tips, of een workshop, over bloemen plukken en hoe je bloemen goed houd op de vaas.
● QR-codes bij de bedden waardoor je meer achtergrondinformatie over de groentes krijg.
Goede tips wat ons betreft: we gaan kijken wat we kunnen realiseren dit jaar.
De laatste vraag in de vragenlijst was: Welk rapportcijfer geef je jouw deelname aan Moestuin de
Haar? Het gemiddelde cijfer was een 9. We werden er een beetje stil van, zijn er trots op en willen
een paar complimenten met jullie delen:
● Wat een geweldig initiatief, het vergrootte mijn levensgeluk enorm. De energie van de deelnemers
vond ik inspirerend.
● Ik ben zo blij met de tuin!!!
● Vind het top hoe jullie dit opzetten, grote professionaliteit en gastvrijheid.
● Ik heb er echt van genoten dit (voor mij eerste) jaar en nieuwe groentes leren kennen, iedere
week een heerlijk zen-moment op de fiets naar de tuin, en natuurlijk de groentela boordevol
heerlijks. Dank jullie wel daarvoor en heel graag tot volgend jaar!
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De Stichting
Het bestuur van Stichting Moestuin de Haar bestond in 2021 uit vijf leden. Het bestuur van
de stichting vergadert maandelijks op basis van een agenda, actielijst en financiële stand
van zaken. De tuinders wonen deze vergaderingen bij als adviseur van de stichting. Van
elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt, waarbij de uitvoering van een besluit
wordt toegewezen aan een bestuurslid en/of de tuinders.
In september 2021 is besloten voor de herbouw van een historische muurkas een
bestuurlijke projectgroep te formeren, bestaande uit twee bestuursleden en een projectleider
(tevens vrijwilliger Moestuin de Haar). Deze kas zal verrijzen bij de in 2021 gestarte
restauratie van de tuinmuur van Natuurmonumenten. Het vergt een aanzienlijke investering,
waarvoor inmiddels 50% subsidie is toegezegd via het EU-programma Leader Weidse
Veenweiden. Met mandaat van het bestuur op basis van een projectplan bereidt de
projectgroep de bouw van de muurkas (gepland in de eerste helft van 2023) inhoudelijk en
procesmatig voor.

Fondsenwerving
Ook 2021 stond voor een belangrijk deel in het licht van fondsenwerving op basis van
subsidies, donaties en giften om de verdere ontwikkeling van de moestuin mogelijk te
maken.
Naast subsidie toezeggingen uit 2020 met een doorloop naar 2021/2022 (Stichting Carel
Nengerman Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Gravin van Bylandt, de
provincie Utrecht/gemeente Utrecht (inclusief EU-fonds voor plattelandsontwikkeling),
werden subsidies ontvangen van de Rabobank Utrecht en een zgn. Stil Fonds. Verder
ontving de stichting een voucher “Beleef en Wonder!2021” via Groen aan de Buurt. Op ons
verzoek kreeg de uitvoering van ons “Leader-project” op basis van het in de vorige alinea
vermelde EU-programma een impuls door uitbetaling van een voorschot door de provincie
Utrecht. Via de KNHM Foundation ontvangen we inhoudelijke ondersteuning bij de
planprocedure voor de muurkas in het kader van de Omgevingswet.
Tot slot is “Vrienden en Partners” van Moestuin de Haar opgericht, met het doel
sympathisanten (particulieren en bedrijven) eenmalig of voor langere tijd op transparante
wijze te verbinden aan de moestuin.

Figuur 1: de eerste partner
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Activiteiten en resultaten 2021 van de stichting
Stond 2020 in het teken van de start van de moestuin en een succesvol eerste
teelt-/oogstseizoen. Het seizoen 2021 is te betitelen als de doorontwikkeling van Moestuin
de Haar.
Hieraan lag ten grondslag het Plan van Aanpak 2021 overeenkomstig de verstrekte opdracht
door Utrecht Natuurlijk op grond van de Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzame
Ontwikkeling (SIDO). Het plan is stand gekomen na interne bespreking: stichting, tuinders,
klankbordgroep (vrijwilligers, oogstdeelnemers). Ook de uitkomsten van het periodieke
overleg met Natuurmonumenten Haarzuilens en het resultaat van de contacten met de
gemeente Utrecht en subsidiënten zijn erin verwerkt. De eindversie is verspreid onder de
stakeholders en gecommuniceerd met de vrijwilligers en oogstdeelnemers. Via
Nieuwsbrieven, Social Media en onze website is het plan gepubliceerd.
De stichting heeft ervoor gekozen de systematiek van dat plan te structureren in een
voortschrijdend meerjaren plan, dat elk jaar tot stand komt in de periode september tot en
met november. De stichting geeft daarmee inzicht in de bereikte resultaten van het lopende
jaar (teeltseizoen), een vooruitblik op het komende jaar en een doorkijk op de jaren daarna.
Het Plan van Aanpak is de basis voor de begroting van de stichting.
Na 2020 wisten de Stichting en de tuinders wat de potentie is van de Moestuin. De focus
van de tuinders richtte zich op uitbreiding van de teelt (inclusief (zelfpluk)bloementuin) en de
groei van 75 naar 150 oogstaandeelhouders. De stichting werkte vooral aan de
voorbereiding van de educatieve en historische mogelijkheden van de moestuin, waarna met
de tuinders (in 2021) op dit punt de eerste concrete stappen zijn gezet. Dit naast het
realiseren van de benodigde middelen om de toename van het aantal oogstdeelnemers, en
dus de moestuin als geheel, te kunnen faciliteren.
Ook in 2021 had de Stichting bestuurlijk contact en/of werden operationele activiteiten
uitgewisseld met de voor ons belangrijke en onmisbare lokale partners: Natuurmonumenten
Haarzuilens, Emmaus Haarzuilens, Kasteel de Haar, de gemeente Utrecht en de provincie
Utrecht.
In Oktober 2021 organiseerden wij met een financiële bijdrage van het Ondernemersfonds
Utrecht een Publieksdag voor de inwoners van Haarzuilens en omgeving.
Onze resultaten hebben we in 2021 verwerkt in een Social Handprint. Dit model is opgezet
door het platform MAEX (de “M” is van maatschappelijke en de “AEX” staat voor de bekende
index)., waaraan Stichting Moestuin de Haar deelneemt. MAEX is aldus het platform dat
helpt maatschappelijke impact maken, meten en managen. Wij zijn er trots op dat onze
impactwaarde in 2021 € 1.400.000 bedraagt. De handprint zelf is opgenomen als bijlage in
dit jaarverslag.
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Evaluatie van de samenwerking stichting en tuinders
In November 2021 vond de jaarlijkse evaluatie van de samenwerking tussen de Stichting en
de tuinder(s) plaats met als belangrijkste uitkomsten:
- de verbeterde samenstelling van het bestuur door het vervallen van de gecombineerde
functie secretaris/penningmeester dankzij de komst van een penningmeester in april
2021; wenspunt is bij vacatures te streven naar een meer diverse en jongere
samenstelling;
- de ontwikkeling in de samenwerking tussen de stichting en de tuinders enerzijds (op
basis van intentieovereenkomst) en tussen de tuinders anderzijds (VOF i.o.); conclusie is
dat in 2021 ieders positie is verhelderd, wat er met name voor heeft gezorgd dat de
tuinders zich beter konden concentreren op hun kerntaak; de VOF i.o. moet de
continuïteit in de dagelijkse werkzaamheden van de tuin borgen;
- de stichting en de tuinders moeten zich goed voorbereiden op het vraagstuk “wat zijn de
klimaatgevolgen op het teeltseizoen”; de tuinders zullen zich hierin verdiepen;
- de werkwijze met Nieuwsbrieven - nu aparte nieuwsbrieven “algemeen” en voor
“vrijwilligers” -zal onder de loep worden genomen; met hopelijk de Coronapandemie in
“bedwang” moeten we in 2022 meer gestructureerd aan relatiebeheer doen.

Een blik vooruit
In 2022 ontwikkelt de tuin zich verder. Tuinder Simone zal het tuinderschap gaan delen met
2 tuinders, Mirjam Schaaij en Caroline Ganzeboom. In de eerste maanden van het jaar
wordt ons gescheurde asfaltpad verwijderd en vervangen we deze door authentieke klinkers.
De stichting heeft als speerpunt de reconstructie van de historische glazen muurkas tegen
de gerestaureerde tuinmuur. Het ledenaantal zal doorgroeien naar 220 leden en ook wordt
het voor het eerst mogelijk een bloemenabonnement aan te schaffen.
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Bijlage
Social Handprint 2021
Moestuin de Haar probeert op vele
manieren een positieve impact te hebben
op de maatschappij. Natuurlijk door op
duurzame wijze voeding te produceren,
maar ook door op het gebied van educatie
en historie een bijdrage te leveren.
Omdat het natuurlijk leuk is om te
ontdekken wat die bijdrage aan de
maatschappij dan is, heeft Moestuin de
Haar zich aangemeld bij MAEX, de
Maatschappelijke AEX. MAEX is het
platform dat helpt om maatschappelijke
impact te maken, meten en managen.
Dat wordt gedaan aan de hand van een
Social Handprint. De Social Handprint laat
het positieve effect van een organisatie op
de samenleving laat zien, uitgedrukt in de
bijdrage aan de werelddoelen, de
Sustainable Development Goals (SDG’s).
Die dan ook weer te vertalen zijn naar een
financiële waarde.
Wij zijn trots op de bijdrage van Stichting
Moestuin de Haar aan de 17 SDG's . Onze
impactwaarde in 2021 bedraagt indicatief
maar liefst € 1.400.000,-.
Dit alles dankzij de inzet van velen: de
tuinders, de oogstdeelnemers, de
vrijwilligers en de stagiaires! Meer
informatie over onze Social Handprint via
deze site:
https://maex.nl/#/initiative/9dfa0646-f3da-4850-82be-7ff45c683ae6
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