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Eco-actief

Een snuifje Turkije
En ander eco-actief nieuws
Tekst Jan Glorieux uit ‘De smaak van diversiteit. Een uitweg uit de monocultuur. Wervel, 2009. Foto Wervel

Toen in de Gentse Rabotwijk het bedrijf Alcatel in 2002
de deuren sloot en het gebouw tegen de vlakte ging, restte
een uitgestrekte betonvlakte middenin de woonwijk.
Maar daar groeien nu groenten en bloeien bloemen, tot
plezier van de wijkbewoners.
Halice Kefar (35) is een moderne Turkse
vrouw, moeder van drie kinderen. Zij
troont me met zoontje Anper graag mee
naar haar lapje grond van 2 bij 2 m, een
van de 166 miniperceeltjes, die samen
een kleurrijke weelderige moestuin met
bloemen vormen te midden van een immens leeg terrein. De voorbije dagen heeft
Halice Kefar vrij genomen om haar tuintje
nog even te wieden. Ze toont mij trots
haar tweede aanplant van uitjes – die stevig wortel hebben geschoten, boontjes, en
aardappelen naast wat papaverplanten,
met hun bollen zwanger van maanzaad.
Op de achtergrond schiet de sla decime-

ters hoog op, maar alleen om er zaad van
te nemen. Eerst heeft ze met haar gezin
lekkere malse sla gegeten. En ja, het levert
nogal wat op – ze heeft achter haar eigen
huis al eens een en ander geteeld. Ze kent
dus het klappen van de zweep al wat. Het
smaakt misschien niet echt beter dan wat
je in de winkel koopt, weet ze, maar het is
gratis en je hebt het zelf gekweekt.
Vóór 1986 werkte ze in de tuin van
haar oom. Toen woonde ze nog in het
Centraal-Turkse Emirdag, een landbouwstreek van waar ook Fatma komt, een
heuse Turkse oma compleet met blauwe
bloemensjaal om haar hoofd en een wijde

grijze mantel. Halice vertaalt Fatma’s
tuinverhaal. Haar 4 m2 is eivol: met krokante Turkse en malse Belgische sla, met
papaverstengels, met peterselie, met een
courgetteplant, een vreemde Turkse plant,
een bonenstruik, etc. Een snuifje Turkije
temidden van Belgische fauna op een minilapje Gentse grond. Oma Fatma straalt
gewoon van trots en van voldoening.
We wandelen verder langs een theekransje Turkse dames naar het perkje met
sierkippen, konijntjes, cavia’s en eendjes,
waar Celestin Claeys zijn stekje heeft. Hij
is net afgestudeerd als bio-ingenieur en
was nadien in Guinee-Bissau (West-Afrika) actief. Zijn hofje heeft hij nog maar
twee maanden geleden bezaaid, maar het
oogt keurig: vooraan sla, met daartussen
broccoliplanten die door duiven zijn aangevreten (‘Even een netje spannen’), een
bonenstruik en in het midden warmoes of
snijbiet, mooi in het gelid. Daarachter is
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een aardappelzone en tegen de omheining
groeit nog Oost-Indische kers. Die is heel
nuttig, weet onze ex-student: antibacterieel, met eetbare bloemen en een goede
verschrikker. Zijn pastinaak
raakte hij kwijt door de waterspuit van
zijn overenthousiaste buur, maar inmiddels is de lege zone alweer gevuld met
wortelen.
Cofi Banfu Ibrahim lijkt wel de ster van
het veld; hij is alvast de meest kleurrijke.
Hij is Ghanees en heeft zijn eigen kijk op
tuintjes en op de wereld. Hij wijst erop
dat planten ruimte nodig hebben om
te kunnen groeien, net als mensen, en
drentelt intussen ter demonstratie om
een ongezien dikke selderijbot heen. Op
zijn grond heeft hij met takken een minizone afgebakend, waar hij de spinazie
opkweekt voor hij die overbrengt. Verder
zweert hij bij zijn compost en bij mest
van zijn konijnen. Zijn oogst oogt in ieder
geval indrukwekkend.
Naschrift van de redactie
Velt liet voor dit volkstuinencomplex het
grondonderzoek verrichten en formuleerde het bemestingsadvies. Lavagruis,
natuurfosfaat, vinasse en bergen compost
werden aangevoerd om deze oase van
groenten mogelijk te maken. De Velt-lesgevers André Verheecke, Jos Vanhoecke en
Bert d’Hondt verzorgden tweewekelijks
een begeleiding van de tuiniers tijdens het
groeiseizoen. Deze samenwerking valt in
de smaak, want inmiddels besloot de stad
Gent om dit tijdelijke complex elders een
vaste plek te geven. Ook hier doet de stad
beroep op Velt-lesgevers.

Nieuwe partners
Tuinen.nl informeert en inspireert haar
bezoekers over tuin- en buitenleven.
Omdat de site steeds meer vragen kreeg
over ecotuinieren, wendde ze zich tot Velt.
Velt levert in ruil voor promotie inleidende
artikels over ecologisch tuinieren. Op het videokanaal van tuinen.nl spelen intussen de
tuintips van Velt-lesgever Frans De Smedt
en regionale televisiezender Ring-tv. Ook op
www.moestuinblog.be en www.tuinen-info.
be vind je onze artikels.

Blog mee op moestuinblog.be
De ‘Week van de Smaak’ staat dit jaar in het
kader van eigen groenten kweken. Daarom ging
begin april www.moestuinblog.be online. Op die
blog vind je elke week posts van tuinspecialisten.
Binnenkort misschien ook die van jou?
Velt zorgt met Jo De Beule, Ann van Roy, Lieven David en de Low impact
man alvast voor de ecologische invulling, maar elke tuinier – beginnend
of ervaren – kan op de blog een virtueel lapje bewerken met ervaringen
en foto’s uit de moestuin. Wie een blogpost plaatst, maakt bovendien
kans om een vorming ‘Ten huize van’ of het Handboek ecologisch tuinieren te winnen.
De vijfde editie van de ‘Week van de Smaak’ werd ingezaaid met biologische radijsjes van Velt. Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Joke Schauvliege en de kersverse peter van de smaak, Wouter Keersmaeker
plantten met een groepje kinderen van speelpleinwerking Girabella uit
Ganshoren de radijszaadjes uit de Velt-tuinstarterskit Mijn eigen kleine
moestuin. De zaadjes ontkiemen nu in de kinderbiotuin in het Maximiliaanpark in hartje Brussel. Velt-lesgever Anita Exelmans vertelde er de
minister en de kinderen hoe je op een vierkante meter grond het hele jaar
door gezonde groenten kunt kweken.
Actie ‘Soep op School’
Naast tuinieren wordt er natuurlijk ook weer gekookt! Velt helpt weer
mee aan de actie ‘Soep op School’. We lokken de scholen tot in de keuken om aldaar een (duurzaam) soepje te koken. De scholen die daarbij
duurzaam aan de slag gaan, kunnen rekenen op extra ondersteuning
van Velt. Meer info volgt op www.biometklasse.be.
→ www.moestuinblog.be
→ www.weekvandesmaak.be
→ www.biometklasse.be
Foto Neal Raes.

