
 

Kindertuin Rozendaal  
 

 

Het begin 
Het initiatief om een tuin voor kinderen te starten is ontstaan vanuit de subgroep 

Biodiversiteit van de Werkgroep Duurzaam Rozendaal. Een kernteam van vrijwilligers heeft 

de mouwen opgestroopt om de kindertuin vorm te geven.  

Het idee 
Kinderen zijn bijna zonder uitzondering verwonderd en geraakt door de natuur. Een 

kindertuin nodigt uit om heel praktisch en speels aan de gang te 

gaan met kweken en oogsten van groente, fruit en bloemen. De 

kindertuin zal een fijne en veilige plek zijn voor kinderen om heerlijk 

buiten met plantjes en beestjes bezig te zijn en te ontdekken waar 

onze groente vandaan komt. Naast het werken in de tuin zijn er 

activiteiten die samenhangen met de tuin of de natuur. De ouders 

zullen bijzondere verhalen horen; er is zoveel te beleven. 

De algemene doelstelling is om de verbinding met de natuur te bevorderen en daarmee de 

zorg voor de aarde. Een kindertuin is een krachtig initiatief dat daartoe kan bijdragen. De 

kindertuin richt zich in eerste instantie op kinderen uit Rozendaal. 

Aan de slag 

De kindertuin heeft een prachtige plek gevonden in de Pluktuin die in het beekdal ligt langs 

de Rosendaalselaan. Daar kunnen 10 tot 15 kinderen van 6 t/m 

10 jaar op een eigen stukje grond bezig zijn met zaaien, planten 

en natuurlijk oogsten. We maken er een feest van. Iedere 

zaterdagmiddag is de tuin open en kan het tuinclubje aan de 

gang. Er zijn ook allerlei andere activiteiten zoals bijvoorbeeld 

een insectenhotel bouwen, jam maken of  beestjes ontdekken. 

Elke zaterdagmiddag zijn er twee vrijwilligers aanwezig die de 

kinderen begeleiden. Er is een goed op kinderen afgestemd 

tuinplan en de kindertuin stelt gereedschap, mest, zaaigoed en 

plantjes beschikbaar.  

De vrijwilligers krijgen instructie over de activiteiten en 

worden ondersteund vanuit het kernteam.  
 

 

De ouders betalen een bijdrage van ca. € 50 per kind per jaar. Hiermee dekken we de 

jaarlijkse uitgaven. Elk kind moet kunnen  meedoen. Wanneer de hoogte van  de bijdrage een 

hindernis is, gaan wij daar een oplossing voor vinden. 

Interesse: Mail naar: kindertuin.rozendaal@gmail.com of zie Facebook: Kindertuin Rozendaal 
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