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Inleiding

Voor u ligt een jubileumnummer van de Nieuwsbrief. Een jubileum, waar we ook op terugkijken
naar de voorbije jaren.
De eerste aflevering van De Nieuwsbrief werd opgesteld in mei 2006. Daarna verschenen de
Nieuwsbrieven in het voorjaar in de maand mei, een enkele keer reeds in april. In het najaar
verscheen de Nieuwsbrief in oktober of november. Alle Nieuwsbrieven gaven informatie over het
wel en wee van de Passiflorahoeve. Naast een beschrijving van min of meer vaste punten is een
geleidelijke ontwikkeling te zien van het opbouwen en inrichten van een ‘zorgtuinderij’ en naar
meer recent, een accent verschuiving naar een ‘vlindertuin’.
Door opgedane ervaring en zelfstudie kwam het vlinder aspect duidelijker naar voren.
Door ontwikkelingen in het Nederlandse zorgsysteem kwam het ‘zorg aspect’ onder druk te staan.
De zorg die nu verleend wordt aan ‘cliënten’ vormt geen bron van inkomsten meer. Cliënten
worden wel begeleid door Piet Moerman, waarbij de cliënten arbeid in de kas of tuin verrichten.
Het zorg aspect is dus bepaald niet verloren gegaan alleen gegroeid.
Het seizoen 2015

Het seizoen 2015 is goed verlopen. Het aantal bezoekers is opnieuw toegenomen vergeleken met
voorgaande jaren, ondanks een kleine prijsverhoging van de toegangskaarten. Ook de verkoop van
seizoenkaarten nam toe.
De vlinder- en rupsenfair gehouden bij de opening van het seizoen trok ongeveer 800 bezoekers.
Voor herhaling vatbaar.
De uitbreiding van de speeltuin voorziet in een behoefte, ouders met kinderen besteden daardoor
meer tijd aan een rondgang. Ook de dit voorjaar geopende tuin met veel bloemen van éénjarige
vlinderplanten trok de aandacht, er vlogen ook daar veel vlinders.
Om Heintje Moerman te ontlasten met werkzaamheden achter de balie, zijn in de zomer enkele
betaalde krachten ingezet.
De Passiflorahoeve als vlindertuin

Het opkweken van vlinders is een tijdrovende bezigheid. Momenteel zijn er ca. 100 soorten die
worden opgekweekt. Piet Moerman kreeg hierbij steun van vlinder specialist Gerrit Kelderman hij
kweekt al 35 jaar vlinders.
De administratie van de Passiflorahoeve als dierentuin kost nog al veel tijd. Zoals in Nieuwsbrief
17 werd vermeld wordt de Passiflorahoeve gerekend tot een dierentuin, omdat er meer dan 8
vlindersoorten aanwezig zijn. Dit leidt tot een zekere administratieve rompslomp, maar met
behulp van vrijwilligers worden de opgevraagde gegevens tijdig opgeleverd.

Cliënten Vrijwilligers

Het aantal cliënten vrijwilligers is in de afgelopen tijd sterk toegenomen.
Er zijn nu in de week 31 mensen die allerlei werkzaamheden verrichten.
Een deel van deze mensen krijgt van Piet Moerman therapie.
De Passiflorahoeve als houder van bijzondere plantencollecties

De collectie van Passiflora planten is weer geheel op naam gesteld. Dat was nodig omdat bij het
verplanten fouten waren gemaakt , maar ook omdat etiketten soms verdwenen. Piet Moerman
heeft hierbij steun gekregen van Arjen Lommen, die zelf reeds een collectie Passiflora’s had. Zijn
collectie is ingebracht in die van de Passiflorahoeve.
Het probleem met de minder goede groei van Passiflora’s buiten lijkt te zijn opgelost. Het
bemestingsschema moet worden aangepast op basis van een grond analyse.
De collectie van Aristolochia planten ( de pijpbloem familie) wordt deze winter weer
gecontroleerd.
Voorts vraagt de opkweek van voedselplanten voor rupsen veel aandacht. Er worden veel planten
kaal gevreten.
De Passiflorahoeve voor trauma verwerking

Piet Moerman ervaringsdeskundige in trauma verwerking is anderhalf jaar geleden begonnen met
mensen te behandelen en therapie te geven die getraumatiseerd zijn.
Al is iemand door omstandigheden nog zo erg getraumatiseerd ze kunnen weer helemaal beter
worden. Piet Moerman leert ze hoe te verwerken en hoe je beter kan worden. Op dit moment
worden al verschillende mensen geholpen.
In de volgende nieuwsbrief gaan we hier verder op in.
Donateurs van de Passiflorahoeve

Reeds eerder werd opgemerkt dat veel mensen hun energie steken in allerlei werkzaamheden op
de Passiflorahoeve. Deze vorm van donateurschap wordt zeer gewaardeerd en draagt bij aan een
goed verloop van diverse zaken op het bedrijf.
Daarnaast zijn er donateurs die met een financiële bijdrage de Passiflorahoeve ondersteunen. Ook
deze vorm van ondersteuning is van belang, met name voor de tijd en de energie nodig voor het
begeleiden van ‘cliënten’.
Werkzaamheden voor de komende maanden

Naast het onderhoud van de planten in de kassen, zal o.m. gewerkt worden aan het muis-vrij
maken van de kassen, een verdere verbetering van de kwekerij van vlinders en zal de
Aristolochia collectie kritisch worden doorgelicht
Harskamp, oktober 2015
K.Verhoeff.

