
Mildred in gesprek met Daniëla en André 
 
Daniëla en André hebben sinds kort een tuin langs het hoofdpad. In korte tijd begon, wat eerst een 
woestenij was, te veranderen in een overzichtelijk stukje grond. Dat maakt nieuwsgierig naar de mensen 
die hier hun tuin hebben. Daarom een gesprek... 

 
Willen jullie je om te beginnen eerst voorstellen aan de andere leden? 
D.: “Ik heet Daniela en ben eenenveertig jaar. Ik werk tweeëndertig uur per week in de zorg en ben de 
eerste verantwoordelijke voor een afdeling met vijftien beginnende dementerenden. 
André en ik hebben twee zoons, drieëntwintig en veertien jaar oud en we zijn de trotse grootouders van 
twee kleinkinderen. We zijn heel bewust jong ouders geworden. Onze oudste zoon heeft dat als heel leuk 
ervaren en heeft daarom ook jong voor ouderschap gekozen.” 
A.: “Ik heet André en ben tweeënveertig jaar. Ik werk op de distributieafdeling van de bloemenveiling in 
Naaldwijk. 
Mijn vrije tijd breng ik door met gamen. Ook kijk ik graag naar actie- en science ficton films.” 
D.: “Veel vrije tijd heb ik niet. Ik ben dol op kinderen. Ik pas graag op onze kleinkinderen. Verder zit ik op 
facebook en winkel graag.” 
A. : “Als we winkelen, pakken we een terrasje of gaan naar een restaurant. Dat hoeft geen dure 
gelegenheid te zijn, gewoon samen ergens een hapje eten voor de gezelligheid. Op vakantie gaan is 
Daniëla haar ding. Voor mij hoeft het niet zo. Maar omdat zij daar plezier aan beleeft, doen we dat wel.” 
 
Hoe zijn jullie op Houtwijk de Noord terechtgekomen? 
A.: “We wisten van deze vereniging door Robert en Gosia, die 
hier een tuin hebben. Zij zijn collega's van me. Onze jongste 
zoon mocht vorig jaar op hun tuin een stukje gebruiken om het 
te proberen. Zijn enthousiasme verdween echter snel. Daniëla 
heeft diabetes. Daardoor kreeg zij problemen met haar voet. 
Na een operatie aan een voet vond zij het niet fijn meer om 
naar het strand te gaan. Omdat zij wel heel graag buiten is, 
leek een tuin ons een oplossing.” 

Grond afgedekt met plastic om onkruid te verstikken 

Hebben jullie eerder getuinierd? 
A.: “We hebben geen enkele ervaring op dit gebied. We weten ook niets van planten af. 
Van onze buurman op de tuin kregen we aardbeiplantjes. Dat waren de eerste plantjes in onze tuin. We 
proberen het gewoon en zien wel hoe het zal gaan.” 
 

Handig schuurtje om de aangeschafte spullen in op te bergen  
 
 
 
 
 
Wat voor tuin gaat het worden? 
D.: “Het wordt een combinatie van sier- en moestuin. Het moet een 
plek worden waar je kunt zitten en ontspannen. 
Later komt er een huisje, maar als eerste moest het netjes 
worden.” 
 



Hoe gaan jullie het aanpakken? 
A.: “Er lag heel veel glas en stenen. Ook stond en staat er veel 
onkruid. Om dit laatste het hoofd te bieden zijn we begonnen met 
de grond met plastic af te dekken, zodat het onkruid kan verstikken. 
Ook nu is nog een gedeelte van de tuin met plastic bedekt.  
We hebben met opsluitbanden de lijnen van de tuin uitgezet.  
Vervolgens is er een terras gelegd, zodat we er nu al kunnen zitten. 
Geleidelijk zijn er spullen aangeschaft. Daarom hebben we sinds 
kort een schuurtje, waarin we alles kunnen opbergen.  
Ook is er pas gras gelegd. Dat moet nog aanslaan.  
Bij de toegang komt een toog met een hek.” 
 

D.: “Ik heb een paar weken vrij. Mijn voornemen is om 
de hoek achterin de tuin schoon te maken. Er liggen veel 
stenen en het staat er vol met onkruid. We willen er een 
trampoline neerzetten voor de kleinkinderen. Daarom 
komt er kunstgras. Echt gras lijkt ons minder geschikt.” 
 
A.: “Langs het hoofdpad komen boompjes. Die worden 
niet te hoog, maar geven wel privacy. We moeten nog 
bedenken wat voor soort, maar waarschijnlijk worden 
het coniferen Langs het kleine pad ligt het 
moestuingedeelte. Er staan al aardbeiplantjes in.” 
D.: “Ik heb uitjes geplant, maar sommigen liggen op hun 
kant. Die moet ik opnieuw in de grond zetten.” 

 
Wat betekent de tuin voor jullie? 
D.: “De tuin, het buiten zijn, geeft een stukje rust. Je 
kunt je afsluiten voor de hectiek van alle dag. We 
zouden meer tijd willen hebben voor de tuin, maar in 
verband met het werk gaat dat moeilijk.” 
A.: “Voorlopig hoeven we geen kas. Die komt later 
misschien. We willen eerst ervaren hoe we het tuinieren 
vinden. Zoals eerder al is gezegd, is een huisje iets voor 
later. 
Daniëla wil een huisje door anderen laten plaatsen. Ik 
wil liever op Marktplaats op zoek gaan naar een huisje 
en dat zelf opbouwen. Ik vind het leuk om dit soort 
dingen zelf te doen.”  

Wieden onder toeziend oog van kleinzoon 
 
Tegenwoordig krijgt natuurlijk tuinieren veel aandacht in de media. Hoe denken jullie daarover? 
A.: “Eerlijk gezegd zijn we daar niet erg mee bezig. Bij mij komen woorden op als 'biologisch' en 
'verschillende soorten planten'. Maar wij zijn nog leken en hebben geen kennis op dit gebied. Wel willen 
wel op zoek gaan naar planten die goed zijn voor insecten.” 
 
Hebben jullie verwachtingen van jullie lidmaatschap? 
D.: “Ik verwacht niets, maar hoop dat in de vereniging alles in harmonie gaat. Er komen steeds meer 
gezinnen met kinderen. Gosia en ik willen het graag gezellig maken. Om te beginnen zorgen wij bij de 



werkbeurten voor broodjes. Het lijkt ons ook leuk om, als het weer 
dat toe laat, leden de gelegenheid te geven op het terras een 
drankje te gebruiken. In de herfst willen we in de kantine voor 
erwtensoep zorgen. We moeten natuurlijk  afwachten of er 
voldoende belangstelling is voor de plannen.”  
 
Daniëla en André, dank voor jullie tijd. 
Jullie zijn voortvarend aan het werk gegaan. Met dit enthousiasme 
zullen jullie er vast in slagen om van jullie tuin een paradijsje te 
maken, waarin jullie je kunnen ontspannen. 
Heel veel fijne uren in en met jullie tuin. 
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Enkele uitjes opnieuw  in de grond zetten 

 
 
 
      
 
 


