
Dit is het Jaarverslag van Stichting BuitenZinnig 

Het verslag geeft slechts een klein deel weer van de werkelijke activiteiten 

waarmee we het jaar zijn bezig geweest. 

Het Bestuur van Stichting BuitenZinnig wenst u veel leesplezier. 

 

December 2021 

Onze afdeling Houtbewerking is 

van start gegaan met de eerste 

bestellingen: vier mezenkasten. 

We maken onze houten 

producten van afvalhout en doen 

zo aan recyclen en upcyclen.  

Er zijn ware kunstwerken bij. Ook 

maken we de verf waarmee we 

de vogelhuisjes vernissen zelf uit 

alleen natuurlijke materialen. 

 

Via de Provincie Zuid-Holland, 

het deelproject ‘Plan Boom’ van 

het Zuid-Hollands Landschap 

kregen we €1.250,00 om onder 

meer bomen te kopen bij 

boomkwekerij De Batterijen. 

Plantgoed zoals bessenstruiken 

en fruitbomen. Alles werd netjes 

aangeplant in de tuin bij de 

school. Totaal 85 jonge fruit en 

notenbomen die we tijdelijk 

hebben ingegraven in een 

emmer met gaten in de grond, 

om zo de periode dat we in de 

school aan de Dr. L.L. 

Zamenhoflaan zitten te 

overbruggen. 



Het publiek blijft ons vinden en stimuleren. Van firma Luijten-VVZ kregen we 

deze prachtige lintzaag om producten mee te maken op onze afdeling 

Houtbewerking. Op deze afdeling geven we ook participanten onderricht in de 

bewerking van hout om de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner te maken. Alle 

machines worden door onze werkplaats chef Dick Stoutjesdijk (hier in beeld). 

Dick zorgt voor het onderricht aan de participanten. 



November 2021 

Uit restpartijen en 

kruiden uit eigen bos 

maken we nieuwe 

producten zoals 

bijvoorbeeld deze oliën 

met frisse, verse 

producten…….. 

Is het geen lust voor het 

oog. Een leuk cadeautje 

om te krijgen 

 

  

Een nieuw product ziet 

het levenslicht: Syl’s 

Soppie: een volkomen 

natuurlijk wasmiddel op 

basis van 

paardenkastanjes. Het 

product blijkt gretig aftrek 

te vinden en past 

uitstekend in de circulaire 

economie en in de nieuwe 

bejegening van onze 

planeet waarin chemische 

middelen meer schade 

aanrichten dan goed 

doen.  

 

 

 

 

 



Oktober 2021 

 

Onze BuitenZinnige variant van Happy Stones wordt ingebed in onze 

werkzaamheden. Collega Jennifer van der Ven die dit project met een 

workshop bij ons introduceerde is inmiddels aangesteld als vaste (vrijwillige) 

begeleidster.  

 

September 2021 

In onze schier eeuwigdurende 

zoektocht naar nieuwe manieren 

om met onze omgeving om te 

gaan, proberen we druivenpulp 

(over van de productie van 

druivensap) aan te wenden als 

mogelijk substraat voor nieuwe 

aanplant van gewassen.  

 

 



 

Onze deelnemers werken aan een nieuw product: meidoornbessenjam.  

Deze jam blijkt later zeer populair onder het publiek en vliegt ‘de winkel’ uit. 

Onze producten worden niet echt verkocht, maar dienen als ruilmiddel bij 

gedane donaties.  



Augustus 2021 

 

We trachten bij BuitenZinnig mensen in hun kracht te zetten. Deelnemers 

hebben vaak kennis van een onderwerp maar vinden weinig grond om dit te 

delen met anderen. Door hen uit hun isolement te halen, in het zonnetje te 

zetten en te laten vertellen geven we hen dat stukje waardering en dat 

luisterend oor waar zij zo naar snakken. Het is onze ervaring dat mensen erdoor 

groeien en ook nieuwe dingen sneller aanpakken. Bovendien worden zij 

assertiever; een goede ontwikkeling.  

 

 

 

 

 



We organiseren een prijsvraag om ons publiek te laten participeren. Onze 

vogelverschrikker (de achterste op de foto) verdient een nieuwe naam. Uit de 

vele inzenders wordt de naam Irene gekozen, de naam van de dame die de 

vogelverschrikker eigenhandig gemaakt heeft. 

 



Juli 2021 

Een nieuw product ziet het 

levenslicht: Mahoniebessenjam 

van zelf geplukte bessen uit de 

tuin van de school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van restafval, in dit geval 

bananenschillen maken we 

kaliumgier, een meststof voor 

onder andere tomaten en 

paprika’s.  

 

 

 

 

 

 

 



Jennifer van der Ven van “Jenny’s 

Only for Nails” ontwerpt voor 

BuitenZinnig een Happy Stone 

met ons logo.  

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2021 

 

Onze damastrozen staan in bloei. We oogsten na de bloei de blaadjes om 

potpourri van te maken, de bloemen zijn erg geurig en lenen zich uitstekend 

voor dit doel 



 

Een gulle gever uit het publiek schenkt ons tafelmesheften (soort schelpen) 

waarmee we een natuurlijk afweermiddel tegen slakken maken.  

 



Mei 2021 

 

We bivakkeren nog immer in drie schoollokalen van Speciaal onderwijs het 

Kompas en zijn naarstig op zoek naar nieuwe grond om ons voedselbos op te 

bouwen. Via het algemeen Dagblad doen we een oproep aan ons publiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuw product ziet het 

levenslicht: Thee van 

Zevenblad 



April 2021 

 

Stichting BuitenZinnig levert mensen (deelnemers en vrijwilligers) in de Aktie 

van supermarkten. In het kader van het boek “800 jaar Dordrecht” dienen er 

stickers gerubriceerd te worden. Ee fikse klus edoch: vele handen maken licht 

werk. BuitenZinnig is erbij! 

 



 

Gezamenlijk vieren we Pasen 2021 met een eenvoudige doch voedzame 

maaltijd in een geweldig samenzijn.  

 



Maart 2021 

 

De dames in beeld hebben overal bonnetjes van de Plus weggehaald voor 

voedselpakketten, een enorme klus. 

Hier brengen ze 50 boodschappenpakketten van supermarktketen PLUS. 

Boodschappenpakketten om uit te delen aan hen die het ’t hardste nodig 

hebben. Wij verdelen op onze beurt de inhoud van de pakketten onder de 

minderbedeelden uit Dordrecht en omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

Om de komende lente te vieren geven 

wij twee zelfgemaakte producten weg: 

Vlierbloesemsiroop en mangojam.  



Februari 2021 

 

Jumbo Sterrenburg 

schenkt ons 

maandelijks een 

boodschappenpakket 

om onze lasten te 

verlichten. Vandaag 

zetten wij hun gulle 

gaven in het 

zonnetje. 

 

 

 

 

 

Van een grote 

partij 

sinaasappelschillen 

uit de 

sinaasappelpers 

van de Jumbo 

maken we een 

zoete smaakmaker 

(zest) die we 

drogen in onze 

droogoven. Een 

grote klus waar we 

gezamenlijk de 

schouders onder 

zetten.  

Hier een actiefoto 

van onze Cor. 



Januari 2021 

We steken de handen uit de mouwen, samen met medewerkers van stichting 

De Hoop om alle bomen op het terrein van Dorp de Hoop uit de grond te halen. 

Een aantal gaat mee naar de nieuwe locatie en een aantal wordt of is al 

verkocht.  



 

Een nieuw product ziet het levenslicht: Appelleer. Een heerlijke en vooral 

gezonder snack zonder toegevoegde suikers. We willen hiermee vooral 

kinderen bereiken waarbij obesitas een heuse dagelijkse bedreigde factor is. 



 

De verhuizing naar de L.L. Zamenhoflaan is inmiddels een feit. Onze laatste 

bomen worden op de Provincialeweg uit de grond gegraven en gaan op 

transport naar de nieuwe locatie. Nieuwe horizonten, kansen en mensen 

wachten ons. We gaan er als één man de schouders onder zetten.  

 

  

 

 


