JAARVERSLAG 2019 WERELDTUIN VERDELIET LAND VAN CUIJK
Wereldtuin Verdeliet is uitgegroeid tot een bloeiende vrijwilligersonderneming die duurzaamheid
nastreeft. Er is een voedsel-, kruiden- en belevingstuin met een vijver, een natuurspeelplek, een kas
en een ontmoetingsruimte met een verkooppunt waar groenten en kruiden van onze grond te koop
zijn. In 2019 is gestart met de bouw van een nieuwe winkel, in de vorm van een diamant. Deze wordt
helemaal gemaakt door onze vrijwillige medewerkers.
Een zestal bijenvolken produceerde dit jaar maar liefst 40 kilo honing. Er werd in 2019 een
bijencursus gegeven bij Verdeliet door de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, waarbij maar liefst
vier van onze mensen slaagden voor hun imker examen. In totaal heeft Verdeliet 6 imkers, waarvan
de jongste 16 jaar oud is.
In 2019 telde Verdeliet 89 medewerkers en 45 leden. Ons motto is: doen, delen en beleven!
Onze ecologische moestuin bracht in 2019 onder andere 150 courgettes en 100 kilo bonen op, naast
de aardbeien, bessen, komkommers, peultjes, rode bietjes en nog veel lekkers. De tomaten lieten het
dit jaar een beetje afweten en we moesten tevreden zijn met zo’n 19 kilo. Ook is onze tuin een gigagrote maggiplant rijk. Verdeliet verkoopt aan de poort en levert in de zomer wekelijks verse groenten
aan het Cuijkse restaurant Smaak. Te veel oogst, die we niet kunnen bewaren, gaat naar de
Voedselbank. We hebben voor de Cuijkse brouwerij Toebes geëxperimenteerd met het kweken van
een paar soorten hopplanten. Van de gemeente hebben we er tijdelijk bijna 3000 m² bijgekregen,
waar we volgend jaar o.a. aardappelen en pompoenen willen telen. Een gedeelte dan deze extra
grond mogen we permanent houden, waardoor we ook parkeerplaatsen kunnen realiseren op eigen
terrein.
Verdeliet is gevestigd op het terrein van een voormalige landbouwschool. Het gebouw is ingrijpend
verbouwd. Er zijn nu mooie en functionele ruimtes die kunnen worden gehuurd. We zijn blij met
onze keuken. de Kookpit genaamd, de gezellige ontmoetingsruimte en het atelier. We zijn heel trots
op onze gerenoveerde kas met schaduwdoek die een heerlijk zitje biedt te midden van tomaten,
komkommers en paprika’s.
De Wereldtuin verwelkomde in dit verslagjaar een kleine 700 bezoekers en 834 deelnemers aan
allerlei activiteiten. Een van die toppers is het Poëtisch Ontbijt in de kas, met optredens van dichters
onder het genot van een gezond ontbijtje en livemuziek. Er was veel aanloop tijdens de jaarlijkse
open dag en veel belangstelling voor de cursus ecologisch (moes)tuinieren. Kinderen van
basisscholen waren enthousiast over Groen Doen, een praktijkles in de natuur.
Samen met Stee-Okee, zorgboerderij De Cinquant en Pantein heeft Verdeliet kleinschalige
dagbesteding aangeboden voor mensen die vallen onder de WMO, de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Er zijn zowel binnen als in de tuin legio klussen voor deze mensen en dat alles in een
groene, open, ontspannen en veilige werksfeer. In 2019 is deze dagbesteding op een natuurlijke
wijze afgebouwd. In het Koersdocument Kruisbestuiving, dat samen met de KNHM is opgesteld,
wordt aangegeven waarop de nieuwe afspraken met de gemeente t.a.v. dagbesteding zijn
gebaseerd.
In onze ontmoetingsruimte wacht een speciale kast vol hebbedingen op kijkers en klanten. De 'Ieder
z'n Vak'-kast biedt met liefde gemaakte ambachtelijke producten; van kleding tot sieraden en
keramiek. Minimaal 10 procent van de opbrengst uit verkoop van de vakken gaat naar Verdeliet.

Wereldtuin Verdeliet werkt nauw samen met tal van organisaties en collectieven, zoals het
Verrassend Platteland van Cuijk, ‘Een Goei Leven’, Wijkraad De Valuwe, het Basis- en Voortgezet
onderwijs, Sociom en Groei & Bloei.
De voedselapotheek is vanaf 2019 neergestreken bij Verdeliet. Het was een van de activiteiten van
het wijkproject “Samen goed eten”. Dit is mede mogelijk gemaakt door de GGD en allerlei
organisaties. Verdeliet heeft zich ervoor ingezet dat de Voedselapotheek ook voor 2020 bij ons
geborgd kan blijven. Wetenschappelijk is aangetoond dat wij, Nederlanders, ongezond eten en dat
dit geen goed doet aan onze gezondheid. Verdeliet is de eerste fysieke Voedselapotheek en wil
mensen laten zien dat gezond eten lekker, makkelijk en betaalbaar is. We laten zien hoe groenten en
kruiden groeien, er is informatie bij sommige groenten over de gezondheidswaarden en de
preventieve werking die ze kunnen hebben voor je gezondheid (via de bordjes). Ook laten we
bezoekers proeven van gezonde sappen en hebben we eerder workshops gehouden zoals “gezond
snacken” en “gelukkig ouder worden”. Meer info is te zien via onze website: www.verdeliet.nl
Op 17 december hadden we onze jaarafsluiting, waarbij een zevental vrijwilligers een etentje hebben
verzorgd voor maar liefst 55 medewerkers. Hierbij namen we afscheid van Gertie als
kwartiermaakster, gelukkig blijft ze wel als vrijwilliger.
Wereldtuin Verdeliet weet rond te komen van de verkoop van groenten, kruiden, honing,
huisgemaakte artikelen en de verhuur van ruimten. Verdeliet kan verder rekenen op eenmalige
bijdragen en giften van particulieren, bedrijven en organisaties. Heel blij waren we met een bijdrage
van de gemeente Cuijk, die ons een mooi voorbeeld noemt van burgerparticipatie. Daar wij in 2018
reeds een reservering hadden begroot voor de nieuwe winkel die in 2019 is afgeboekt, bedroegen
onze uitgaven € 64.702,= waartegenover inkomsten stonden van € 52.344,=. Het resultaat van min
€ 12.358,= was lager dan begroot, dus we mogen terugkijken op een gezond financieel jaar
Donateurs, zoals Jumbo, Lions Club, Fa. Havens, Spar, Cuijkse golfdag, Caritas en de Ronde Tafel
hebben vorig jaar € 3.212, = in het laatje gebracht. Vereniging Verdeliet heeft een ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Wil je mee
bouwen aan Verdeliet? Kijk dan eens op onze website hoe je dat kunt doen.
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