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Het Groene Oasen project

Het Groene Oasen project van ABLLO vzw (2021
– 2022) in Dendermonde -- andere Wase ge-
meenten hadden blijkbaar geen interesse -- was
een groot succes.  

Dendermonde als partner, kreeg ons promotie-
filmpje, het inschrijvingsformulier en de foto’s van
de planten.  Deze items plaatsten ze op hun web-
site en facebook. 

Dit resulteerde in 170 inschrijvingen en 268 plan-
tenpakketten, goed voor 2522 verdeelde planten:
bomen (57), struiken (468), klimmers (192) en
vaste planten (1815).  De deelnemers betaalden
10€/pakket.  Naast de inschrijvingen uit Dender-
monde hadden we ook inschrijvingen uit: Gent-
brugge (1), Ledeberg (1), Lokeren (2), Sint-Niklaas
(2) en Temse (1).

Inschrijven kon tussen 15 nov 2021 en 30 au-
gustus 2022

In september 2022 bestelden we enerzijds de
planten en anderzijds contacteerden we opnieuw
iedereen om afspraken te maken rond de bedeling
van de planten.  Door het grote succes werd met
de contact persoon van Dendermonde (Daan Van
de Vijver) afgesproken om alle planten te bedelen
op de technische Dienst van Dendermonde.  

Op 20 okt 2022 konden alvast alle vaste planten
en klimmers opgehaald worden.  Voor de struiken
en bomen moesten we wachten tot 26 november.
Dit alles om de planten optimale kansen te geven.  

De reacties op dit project waren uitermate posi-
tief.  

Volgend jaar loopt dit project opnieuw. Inschrijven
kan via onze website https://hetgroenewaas-
land.be/groeneoasen Ook mensen zonder email
adres kunnen zich inschrijven via een gsm nr 0484
36 03 21 en wij bezorgen hen dan een inschrij-
vingsformulier.  

Met subsidie van de Koning Boudewijn Stichting,
hopen we een stapje verder te gaan.  Lukt deze
subsidie dan gaan we ons deze winter ook  toe-
spitsen op mensen die doorgaans uit de boot val-
len en willen voor hen de plantenpakketten gratis
aanbieden.    We werken daarvoor ook met part-
ners zoals groep Intro, Streekingenieurs, volks-
tuinsecretariaat, ….

Meer info:  mail jenny.delaet@ugent.be

www.hetgroenewaasland.be/klik


