Interessante tuinen
https://www.goodplanet.be/nl/de-intergenerationele-tuin/

Woonzorgcentra



















Wzc Het Heiveld, Gent
Een woonzorgcentrum als een dorp. Van klinische witte omgeving naar kleurrijke aangepaste
en huiselijke plek. Er is een klein café, een cultureel centrum, een speelplein, een marktplein,
een tuin. De tuinen zijn belevings- of doe-tuinen: de bewoners werken in de serre en in de
moestuin en verwerken de producten uit de tuin. Minder actieve bewoners zitten mee aan
tafel, ervaren geuren, smaken en sociale interactie. In het woonzorgcentrum leef ook Gust,
het woonzorgvarken. Het leeft meestal buiten in ‘Villa Gust’, maar soms gaat hij ook binnen
op bezoek bij de bewoners. In Heiveld leven ook katten, parkieten, kanaries, cavia’s, kippen,
eenden, duiven, geitjes en konijnen.
Wzc Sint-Rafaël Liedekerke
Zie Lentenummer 2019 van 'Uitgerust', gepubliceerd door Imoya.
Wzc Anne-Sylvie Mouzon, Sint-Joost-Ten-Node
Wilgenhut, kippen, kruidenspiraal, nutsplanten. Organisatie van intergenerationele
activiteiten in de tuin.
Wzc Reine Fabiola, Oudergem
Moestuinbakken, onderhoud samen met een klas uit bijzonder onderwijs.
Wzc Iris, te Jette
Kruidenbakken en intergenerationele activiteiten. Plan voor tuin met neerhofdieren,
wilgenhut en spelelementen.
Wzc De Liberteyt, Wondelgem
Tuinbakken en beplantingsacties.
Wzc Sint-Elisabeth, Duffel
Belevingstuin. Naast een moestuin werd er ook een vernieuwde zit-petanqueplaats
aangelegd. Geïnvesteerd in verharde paden, nieuw tuinmeubilair, nieuwe zonneschermen en
natuurlijke schaduwelementen. Ze zoeken actief naar vrijwilligers in de buurt via
www.vrijwilligerswerk.be.
Wzc Ocura, Beringen: ‘Warme tuin’ in samenwerking met Landelijke Gilden: 14 verhoogde
tuinbakken. zijn er 10 perceeltjes die openstaan voor zowel de zorgbewoners als de
buurtbewoners van Ocura. Het is een gedeelde volkstuin. Foto's
Wzc Zuiderlicht, Mariakerke
Klein moestuintje.
Wzc Regina Coeli in Brugge, Sint-Andries
Wzc Wissekerke, Kruibeke: belevingstuin ‘De Verwondering’
Wzc Lichtenberg, Hoboken: belevingstuin
Wzc Heilig Hart, Oudenaarde: belevingstuin ‘Hof van Weleer’.

Andere:




Ldc Cosmos, Anderlecht: Groene belevingskoer, gedeeld met Initiatief Buitenschoolse
Opvang Kik Eloy.
De ‘Warme tuinen’ van Landelijke Gilden: https://www.landelijkegilden.be/warmetuin
Opengestelde private tuin ‘Zonneland’, Zonnebeke: Jimmy Remmery en Nele Lemaire uit de
Langemarkstraat pakken in hun achtertuin uit met een opvallend project: ‘Zonneland, de tuin
voor iedereen’.

Speelplaatsen:





Neem een kijkje naar de laureaten van project ‘Pimp Je Speelplaats’
https://www.pimpjespeelplaats.be/laureaten.php
Speelplaatsen van kwetsbare scholen: https://www.goodplanet.be/nl/cera-speelt-op-groen/
Jeugddienst Gent: GRAS (Groene Avontuurlijke Speelplaatsen)
Springzaad.be

