Mildred in gesprek met Glenn en Sharda
Glenn is nog maar heel kort lid van onze vereniging. Het viel me op dat hij meteen druk aan de slag ging op
zijn pas verworven tuin. Ook heeft hij deelgenomen aan de workshop 'composteren'. Toen zijn nieuwe kas
was opgebouwd, wilde hij me deze graag laten zien. Trots vertelde hij me wat de kas voor snufjes bevatte en
wat hij van plan was er in te kweken. Een gesprek met deze enthousiaste tuinier.
Glenn en Sharda, willen jullie je eerst voorstellen aan de andere
leden? Wat doen jullie in het dagelijkse leven, welke hobby's
beoefenen jullie?
Glenn: “Ik ben werkzaam als ICT'er bij een verzekeringsbedrijf. Ik
heb drie volwassen kinderen en een kleindochter die kortgeleden
één jaar is geworden.
Via de KNVB ben ik op zaterdag scheidsrechter. Dit doe ik al
achtendertig jaar.
Verder doe ik veel vrijwilligerswerk bij de Stichting Dunya. Voor
ouderen met een smalle beurs, die in verzorgingshuizen wonen,
organiseer ik dagtochtjes. Ook worden op feestdagen livemuziek
en etentjes geregeld.”
Sharda: “Ook ik doe vrijwilligerswerk bij deze stichting. Ik houd me bezig met de organisatie en het
uitzoeken van een bestemming voor de dagtripjes. Daarnaast zit ik in een zwemclubje. Op woensdag
zwem ik met andere vrouwen in het Zuiderpark zwembad. Na afloop drinken we er dan samen wat.
Omdat dit laatste daar even niet mogelijk is vanwege een verbouwing, doen we dit gedurende de
vakantie even op onze tuin.”
Hoe zijn jullie bij deze vereniging terechtgekomen?
Sharda: “Een tuinlid zit ook in het zwemclubje. Zij wist dat wij op zoek waren naar een tuin en tipte ons
dat er tuinen vrij waren gekomen.”
Glenn: “We zouden eerst tuin 106 krijgen. Voor onze huidige tuin was er een andere gegadigde. Toen die
had afgezegd, besloten wij voor deze te kiezen.”
Waarom wilden jullie een tuin?
Glenn: ”Thuis hebben we een piepkleine tuin. Die hebben we overkapt en is veranderd in een soort van
kleine serre van één bij één meter. Mijn schoonmoeder heeft een grote tuin. Zij tuiniert graag en heeft er
veel verstand van. Maar omdat zij op leeftijd is, wordt dit riskant. Nu verzorgen wij haar tuin. We hebben
er van alles ingeplant, onder andere aardappelen en groenten.”
Sharda: ”Mijn moeder geeft ons advies, als zij vindt dat wij iets niet helemaal goed doen.”
Welke plannen hebben jullie met de tuin? Wat voor tuin staat jullie
voor ogen?
Glenn: “We willen eerst alles laten groeien en bloeien. Later
beoordelen we wat mag blijven staan of wat moet worden verwijderd.
We willen een combinatie van een sier- en een moestuin.
In de kas willen we biologisch geteelde groenten kweken.
Er staan al Surinaamse pepers in.
Naast de kas hebben biedt de strook grond ruimte voor groenten. We
hebben er nu stambonen gezaaid.”
Potten met tomaten en pepers
Wat hebben jullie inmiddels allemaal gedaan aan de tuin?
Glenn: “Ik heb het huisje van binnen geschilderd. De heggen zijn gesnoeid. Er bleek een eend haar nest te
hebben gemaakt. Dat was schrikken, zowel voor de eend als voor mij. Die plek van de heg heb ik verder
maar met rust gelaten. Het terras heb ik schoon gespoten, omdat het vol alg zat. Er is pas een nieuwe kas
geplaatst. De ramen gaan automatisch open en dicht bij bepaalde temperaturen. Erg handig als ik niet op
de tuin ben.”
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Glenn, je hebt, net lid geworden, deelgenomen aan de workshop
composteren.
Glenn: “Ik ben een beginneling. Daarom vraag ik graag advies van
anderen. Alle buren zijn erg behulpzaam. Ik weet nu dat en hoe ik
de pioenroos moet dunnen.
De workshop 'çomposteren' heeft veel informatie opgeleverd. Ik
kijk er wel van op dat er van een berg tuinafval zo weinig overblijft
na het composteringsproces. Ik ga daarom in het voorjaar via de
vereniging compost bestellen. Ik heb veel aan de tips die ik krijg.
Zo wilde ik de kas met muurverf op waterbasis witten. Maar ik
kreeg het advies om Temperzon te gebruiken en dat aan de
Glenn is trots: de nieuwe kas
buitenkant aan te brengen en niet aan de binnenkant, zoals ik van
plan was. Van leden krijg ik plantjes en groenten. Daar ben ik erg
blij mee.”
Wat maakt jullie blij van het tuinieren?
Glenn: ”Het buiten bezig zijn is fijn. Met als beloning voor het
harde werken later groenten kunnen oogsten.
Trots kunnen zijn als het telen en opkweken gelukt is. Ik houd
ervan om bezig te zijn. Dat geeft rust. Bij mooi weer hang ik de
hangmat op om er lekker in te relaxen.”
Sharda: ”Wij zijn trots op onze tuin. Ook de dames van de
zwemclub vinden hem prachtig”

Werken en...ontspannen!
Welke planten en groenten
zijn jullie favorieten?
Sharda: “Surinaamse
komkommer is een favoriet.
We gaan jaarlijks naar
Suriname. Daar hebben we
een vakantiewoning. Als we
er zijn, nemen we zaden of
knollen van Surinaamse
gewassen mee. Zo hebben
we zaad van Surinaamse
peper en knollen van
Surinaamse komkommer
Trots op en blij met de tuin
Tajerblad.
We zijn hier pas begonnen. Daarom experimenteren we om te onderzoeken wat wel en niet wil lukken.”
Glenn: ”Ik plantte een volgroeide ui, omdat ik dacht dat dit meerdere uien zou opleveren net als bij een
aardappel. Nu weet ik dat ik plantuitjes moet gebruiken.”
Sharda; ”Eigenlijk weten we weinig van tuinieren. Mijn moeder deed alles zelf in haar tuin, maar daar heb
ik weinig van opgestoken eerlijk gezegd. Ik krijg dan ook regelmatig commentaar van haar in de trant van
“Dat weet je toch wel. Dat heb ik zo vaak voorgedaan”.
Glenn: ”Sharda heeft na het eten van watermeloen de pitten op de composthoop gegooid. Daar zijn nu
planten uit opgekomen!”
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Waar zijn jullie goed in, waar de vereniging baat bij kan hebben?
Glenn: ”Als ICT'er bouw ik websites. Ik weet dat onze website al
heel goed door een tuinlid wordt beheerd. Maar ik ben bereid
achtervang te zijn als dit nodig is.”
Sharda: ”Als de nieuwjaarsborrel wordt gehouden, wil ik wel voor
kleine Surinaamse hapjes zorgen, als daar belangstelling voor is.”
Heb je een suggestie of advies voor ons?
Glenn: “ Is het een idee om een aan-/afwezig bord voor het raam
van de kantine te hangen met de namen en het mobiele nummer
van de leden met een EHBO-diploma? Dit om in voorkomende
gevallen snel hulp te kunnen bieden.”
Spontaan opgekomen zaailingen
van de watermeloen op de
composthoop
Sharda en Glenn, dank voor jullie tijd. Fijn dat jullie zo blij zijn met de tuin.
Veel succes bij het kweken van Surinaamse groenten!
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