			AANBOD

Moestuinworkshops

			voor scholen en groepen

Beste moestuinliefhebber
De Stad Gent werkte samen met Anupana dit aanbod moestuinworkshops uit.
Dit aanbod is slechts een greep uit de vele mogelijkheden. Hebben jullie specifieke wensen, laat het ons zeker weten. De moestuinexpert spreekt dan met
jullie af om samen een workshop ‘op maat’ in te vullen. Maar dit standaardaanbod kan je alvast inspireren!
Wie kan een workshop aanvragen?
Alle Gentse scholen, buurtverenigingen, woonzorgcentra en open huizen, waar
een gemotiveerde groep mensen samen willen moestuinieren, kunnen een
gratis workshop aanvragen. Lees ook onze afsprakennota op het eind van dit
document.
Hebben jullie er zin in?
Schrijf je in voor een intake via gentklimaatstad@stad.gent.
Voor een volgende workshop schrijf je je rechtstreeks in via anupana@live.be.
Veel moestuinplezier!

1

HOE KWEEK JE GROENE VINGERS?

Ecologisch moestuinieren in
een notendop. Eenvoudige
teelten, snelle gewassen en
slimme truken. Met schoolkinderen gaan we in april of september meteen concreet aan
de slag: samen harken, zaaien,
planten, gieten, smullen!

2

VOEDSELVERHALEN

Voedsel verbindt! Breng je
buurt samen van kiemplant
tot kookpot. Deze interactieve
workshop doet je goesting
krijgen om erin te vliegen! In
je bestaande buurtmoestuin
komt de moestuinexpert met
plezier vertellen over alles
wat je ziet groeien en bloeien,
zolang het maar gezellig is.

3

TOEKOMST ZAAIEN

Welke groente komt waar en
wanneer?
Puzzel je eigen teeltplan in
elkaar volgens de principes
van de wisselteelt.

4

KRIEBELBEESTJESSAFARI

Ecologische connecties
in en rond de moestuin:
roofdier en prooi, rupsen kweken, beestjes
bekijken & uitvinden,
ecologisch geïnspireerde spelletjes enz.

5

THE UNDERGROUND

Winterse workshop over wortels en
knollen: wortelstekken maken, gerechtjes bereiden, compost(-beestjes) bestuderen en meer. Voor de
hele kleintjes is er kabouter Knol.
Die houdt van knolknikkeren, groentebeestjes, wortelsoep en aardpeerpuree. De mutsjes liggen al klaar!

6

KLIMAATROBUUST TUINIEREN

Interactieve presentatie met
tips & tricks voor moestuinieren in een veranderend
klimaat.

7

PERMACULTUUR INTRODUCTIE
RONDLEIDING IN EEN PERMACULTUURTUIN

Heb je graag een uiteenzetting over de herkomst, de
principes en de praktische
toepassing van dit holistische
ontwerpmodel? Of toch liever
een interactieve rondleiding
in een permacultuurtuin in
het Gentse? Aan jou de keuze.

8

EETBAAR (ON)KRUID

Wilde eetbare planten in en rond je tuin leren herkennen, waarderen, proeven
en verwerken.

9

GEZOND GEKRUID

De vele functies en toepassingen
van (wilde) kruiden in en rond de
moestuin: medicinaal, ecologisch,
culinair. Met kleinere kindjes spelen
we geurmemory in de schooltuin en
maken we toverdrank en heksensoep!

10

EHBI

Eerste Hulp bij Inmaken: een handen-uit-de-mouwen-workshop rond oogstverwerking (denk confituur, chutney, fermenteren, groenten in het zuur…)

AFSPRAKEN TUSSEN DE STAD GENT EN DE AANVRAGER VAN
EEN WORKSHOP TER ONDERSTEUNING VAN SCHOLEN EN
BUURTINITIATIEVEN VOOR MOESTUINEN

Algemene afspraken


Inschrijven
> Voor een eerste aanvraag van een moestuinworkshop: gentklimaatstad@stad.gent
> Voor een volgende aanvraag workshop moestuin: neem contact op met Diëgo
Van De Keere: anupana@live.be



Om aanspraak te kunnen maken op een workshop zijn er in een school minstens
twee trekkers van het moestuinproject. Zij zullen ons aanspreekpunt zijn.



De moestuinwerking maakt afspraken met de aanvrager ivm de inhoud van de
workshop, locatie en tijdstip.



De moestuinexpert biedt een standaardaanbod workshops aan waaruit de aanvrager kan kiezen. Dit aanbod kan de aanvrager inspireren bij de visievorming en
realisatie van het moestuinproject. Varianten zijn mogelijk om zo goed mogelijk
aan te sluiten op de situatie.



De school of het buurtinitiatief communiceert over de workshop en zorgt dat er
voldoende deelnemers zijn. Richtlijn voor aantal deelnemers: minimum 10.



Een workshop duurt 2 uur.



De aanvrager heeft recht op maximaal 8 uur aan workshops moestuin en
aan workshops fruit.



De voorwaarden voor toekenning kunnen eventueel wijzigen in de loop van de
opdracht, naargelang het beschikbare budget en evaluatie van voorgaande workshops op de locatie.

8 uur

Specifieke afspraken en info


Stedelijke scholen
>

>

Als een stedelijke school een moestuin wil opstarten, dan verwittigt de school
vooraf de Groendienst.
Doe je aanvraag via groendienst@stad.gent en eli.vandecasteele@stad.gent
Hierna kan de stedelijke school een of meerdere gratis workshops aanvragen.
Doe je aanvraag bij de Dienst Milieu en Klimaat, gentklimaatstad@stad.gent of
09 268 23 00.

>

>
>


De Groendienst levert in de mate van beschikbaarheid houtsnippers, compost,
wilgentakken en teelaarde. Contact: groendienst@stad.gent en eli.vandecasteele@stad.gent.
De stedelijke school koopt zelf zaden en planten.
De stedelijke school staat in voor het onderhoud van de moestuin.

Niet-stedelijke scholen
>

>

De niet-stedelijke school vraagt een eerste workshop moestuinieren aan bij de
Dienst Milieu en Klimaat, gentklimaatstad@stad.gent. Hierna neemt de moestuinexpert in opdracht van Gent en Garde contact op met de aanvrager om af
te spreken (inhoud en timing).
Niet-stedelijke scholen die een moestuin hebben, krijgen houtsnippers en
wilgentakken, geleverd door de Groendienst in de mate van beschikbaarheid.

Buurtmoestuinen


Een buurtmoestuin op Gents grondgebied vraagt een eerste workshop moestuinieren aan via gentklimaatstad@stad.gent. Hierna neemt de moestuinexpert in opdracht van Gent en Garde contact op met de aanvrager om af te spreken (inhoud
van de workshop en timing).



Een buurtmoestuin op Gents grondgebied krijgt houtsnippers en compost, geleverd door de Groendienst in de mate van beschikbaarheid. Contact: groendienst@
stad.gent en eli.vandecasteele@stad.gent

Afspraken mbt communicatie


Als de aanvrager communiceert over de workshop, vermeldt hij expliciet :
Deze workshops worden aangeboden door Stad Gent en kaderen binnen de voedselstrategie Gent en Garde.



De aanvrager stelt de workshops open voor andere geïnteresseerden.
> Scholen kunnen andere scholen uitnodigen. Ouders en schoolmedewerkers
zijn natuurlijk ook welkom.
Hiertoe kunnen de scholen een uitnodiging op MIA (voor stedelijke scholen)
zetten of andere kanalen gebruiken.
> Een buurtvereniging of woonzorgcentrum nodigt andere geïnteresseerde Gentenaars uit.
 De aanvrager publiceert een uitnodiging in de kalender van het forum
Gent en Garde of plaatst de uitnodiging op de facebookpagina van Gent en
Garde.
 De aanvrager gebruikt daarnaast zijn eigen communicatiekanalen.



Deel jullie verhalen, foto’s of interessante weetjes in de groep ‘Buurtmoestuinieren’ op de facebookpagina van Gent en Garde.



Communicatiemateriaal specifiek rond deze workshops draagt het logo van Stad
Gent en Gent en Garde.
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