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EEN GESLOTEN TUIN TOT VEILIGERE TIJDEN

Foto’s van de Tuin in de Corona tijd. De tulpentuin is gerealiseerd met een donatie van collega’s, in liefdevolle herinnering aan
Dr Marjan Groot, UHD Design Geschiedenis en Theorie aan de Vrije Universiteit.

CORONA TIJDEN
Wij hopen dat iedereen in een veilige situatie verkeert en zich kan aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid
waarin wij ons bevinden. Nederland zit voor een groot deel nog op slot. Ook voor de Tuin heeft deze
bijzondere tijd gevolgen. De Tuin is dicht en zal in ieder geval nog gesloten blijven tot 1 juni a.s. In de
Tuin wordt het hoognodige door een paar medewerkers gedaan en voor de rest hopen we dat de Tuin na
opening weer op de vele vrijwilligers kan rekenen. Intussen wordt nagedacht over de anderhalve meter tuin
en hopen wij iedereen zo snel als dat mogelijk is, weer te zien.

EXTRA HULP
We kunnen ons voorstellen dat deze situatie vragen oproept en dat u als Vriend zorgen heeft over de
situatie bij de Tuin. De huidige sluiting van de Tuin, heeft een enorme impact, zowel op de Tuin zelf, de
collectie, als op haar medewerkers en alle vrijwilligers. De sluiting heeft ook gevolgen voor de lange
termijn. Sommige Vrienden vragen ons of ze iets kunnen betekenen. Voor nu helpt vooral doneren! Alle
beetjes helpen. Wij zullen als bestuur van de Vrienden Stichting er alles aan doen om met uw donaties de
Tuin na opening weer te laten bloeien en groeien! Indien u een gift wilt overmaken dan kan dat naar het
volgende rekeningnummer NL 89 INGB 000 101 96 34, ten name van Vrienden Botanische tuin Zuidas.
Mocht u de Tuin even willen zien, kijk dan vooral even naar de website van de Stichting Vrienden
Botanische Tuin Zuidas. (www.vriendenvandebotanischetuinzuidas.nl).
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GEZOCHT: VRIEND ACQUISITIE!
Op korte termijn, heeft de Tuin naast donaties, structureel extra inkomsten nodig. Op dit moment genereert
de Tuin geen inkomsten uit acquisitie. Aangezien dit een gat is waar de Tuin op kan én moet inspringen
zetten we deze vacature uit (kijk op www.vriendenvandebotanischetuinzuidas.nl/contact). Heeft u interesse
of mocht u iemand kennen, dan horen wij het graag. Wij vernemen graag voor 15 juni 2020 of u interesse
heeft. Bij vragen of interesse kunt u dat aangeven via info@vriendenbtz.nl . U bent van harte welkom en wij
hopen van u te horen!

KORTE TERUGBLIK - DONATEURSBORREL EN OPEN MONUMENTENDAG
In deze Nieuwsbrief willen wij ook nog kort stilstaan bij eén van de hoogtepunten van afgelopen jaar, de
jaarlijkse donateursborrel; tot ons genoegen was die drukbezocht en ook een groot succes. Aanwezigen zijn
bijgepraat over de digitalisering van de collectie van de Tuin, over de watertuinen en over nut en noodzaak
van composteren. Tevens heeft de Tuin weer mee mogen doen aan de Open Monumentendagen. Dat
weekend heeft de Tuin 1.000 bezoekers mogen ontvangen.

DONATIES
Met uw vorige donaties hebben wij de Tuin substantieel kunnen steunen. De aanzienlijke kosten verbonden
aan digitalisering van de unieke cactus/ succulenten collectie, heeft de Stichting Vrienden daardoor ook in
2019 voor haar rekening kunnen nemen. Het resultaat is dat de collectie nu eindelijk in kaart is gebracht!
Met de huidige donaties, kon de Stichting Vrienden voor 2020 bijdragen aan het lichtplan van de Tuin. Op
dit moment is er geen buitenverlichting in de Tuin. Dankzij de verlichting zal de Tuin op elk moment van
de dag veilig kunnen worden betreden en komt de Tuin en de Oranjerie (die u kunt huren) het beste tot
zijn recht in de avonden; speciaal tijdens de wintermaanden. Tevens heeft de Stichting Vrienden kunnen
bijdragen aan een eb en vloed bak; één van de beste manieren om plantengroei op natuurlijke wijze te
bevorderen.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Wij zouden graag de papieren post digitaal maken. En daartoe u als vrienden de nieuwsbrief voortaan niet
meer per post, maar digitaal bezorgen. Hiermee zullen we bomen sparen. Als u deze brief nog per post
heeft ontvangen, zouden we u daarom willen vragen om een email te sturen naar info@vriendenbtz.nl met
daarin uw volledige naam en uw emailadres. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dan per email.
Alvast veel dank voor uw begrip en melding!

Veel lees- en kijkplezier!
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