
Moestuinplezier 

Spirit First 

Vind je het ook fijn om in de buitenlucht bezig te zijn? 

Doet de natuur jou ook goed? 

Vind je het leuk om met anderen samen te werken en ondertussen 

toch je eigen klusje te doen? 

Vind je het fijn om in stilte te werken of liever terloops een praatje? 

Kun je wel wat afleiding gebruiken? 

Zou je aan een zinvol doel willen bijdragen? 

Misschien is het dan iets voor jou om in actie te komen en dat kan al 

met een kleine tijdsinvestering. Je bepaalt zelf wanneer, hoe vaak en 

hoe lang je komt meehelpen. Je kunt altijd uitproberen of het jou wel 

of niet bevalt. 

Ervaring van een vrijwilliger: 

Ik merk dat het mij goed doet om vrijblijvend in de moestuin van 

Spirit First af en toe te werken. Ik vind het heerlijk om onkruid te 

wieden; hoe schoner de grond, des te meer rust in mijn hoofd. Ik 

word er altijd blij van en heb de afgelopen maanden van alles geleerd. 

Bijvoorbeeld hoe je worteltjes moet verspenen, hoe je de grond zo 

vruchtbaar mogelijk maakt en hoe je jonge slaplanten verpoot. En 

wist ik veel dat er een soort snijbonen groeien waarvan je de 

boontjes bewaart, laat drogen en in de wintermaanden gaat weken en 

vervolgens koken. Lekker en boordevol vitaminen! Een leuke 

bijkomstigheid vind ik dat ik juist na het werken in Nederasselt ook 

weer meer zin krijg om in onze eigen tuin te werken. 

Ook is het gezellig om in de koffiepauze even uit te rusten en het 

gebabbel te horen. Er is altijd wel iemand die een lekker recept weet 

of iets anders heeft te vertellen. Als vrijwilliger mag je best wel 



eens iets Van het land meenemen. Ik heb al heerlijke pompoensoep 

gemaakt, kruidenthee gezet van dropmunt en slasoorten geproefd. I 

Meestal wordt er in de moestuin gewerkt op woensdag- en 

donderdagochtend en op zaterdag. Mocht je nu erg enthousiast 

geworden zijn, maar kun je niet op de genoemde tijden? Neem 

vrijblijvend contact op en we kijken wat we met jouw aanbod kunnen. 

Ook vinden we het belangrijk om te melden dat iedereen zelf kiest 

hoe vaak, hoe lang en wanneer je wilt helpen rekening houdend met je 

eigen mogelijkheden en gezondheid. 

Hou je niet van werkzaamheden in de tuin, maar doe je liever wat 

zwaarder werk? Momenteel scheppen en kruien we houtsnippers 

waarbij mankracht erg welkom is. En zo is er altijd wel iets te 

verzinnen voor elk wat wils. Wees welkom! 

Er is heel wat geoogst in de afgelopen tijd en dit gaat ook in de 

winter gewoon door. De opbrengst gaat voor een deel naar de 

voedselbank en ook een gedeelte wordt verkocht zodat 

benodigdheden in het nieuwe seizoen weer gekocht kunnen worden. 

Contact kan worden opgenomen met ingeborgweeren@hotmail.com 

 


