
Groenten uit eigen tuin

Wie de Villa Voorschot 
bezoekt zal het niet 
ontgaan, er is een 
groententuin en kas waar 
menig volkstuineigenaar 
van zou dromen.

door: Ellen de Vette

Verantwoordelijk hiervoor 
is de 22 jarige Daan Leeflang. 
Daan komt uit Sassenheim 
en woont sinds april in Villa 
Voorschot. Daan is naast 
zijn werk bij banketbakker 
Van Maanen dagelijks in de 
kas en in de tuin te vinden. 
Hij weet echt alles van plan-
ten en groenten. In zijn kas 
staan onder andere tomaten, 

bonen, kool, slasoorten, au-
bergines, en vele soorten 
fruit. Daan legt uit hoe je 
door een simpel zaadje uit 
eindelijk een prachtig plant 
kunt kweken. Zorgvuldig 
onderhoudt hij de planten-
bedden, er is geen sprietje 
onkruid te zien en alles 
staat er prachtig bij. Dankzij 
Daan krijgen de bewoners 
van de Villa Voorschot nu al 
verse én onbespoten groen-
ten, “ik sproei de planten 
met zeepsop als dat nodig 
is, ik gebruik geen chemi-
sche besrijdingsmiddelen”.  
Daan leidt bezoekers graag 
rond en vertelt honderd uit 
over de planten en groenten 
waarvan hij de meeste zelf 

heeft gekweekt. Daan heeft 
alles geleerd uit ervaring en 
“ik krijg heel veel hulp en 
informatie van de mensen 
uit de volkstuinen hier in 
de buurt zij komen ook vaak 
even langs en nemen dan 
ook wel plantjes of zaden 
mee . Straks hebben we zo-
veel groenten dat we ook de 
mensen aan de overkant in 
de seniorenflat van groenten 
kunnen voorzien”. Ook voor 
inrichting en onderhoud 
van de tuin is er een com-
missie uit ouders gevormd. 
Daan krijgt veel hulp van 
Huub van Schie, ouder van 
één van de bewoners van 
de Villa, ook Huub steekt al 
zijn vrije tijd in de tuin. 

Daan Leeflang in de kas van Villa Voorschot, hij weet alles van groente en fruittelen, hij zaait, 
kweekt en plant met zorg vele soorten groenten en planten.  foto: Ellen de VetteEn nu nog een busje!

VOORSCHOTEN - Naast de 
inzet van Pauline Hillen 
en de andere ouders van 
de bewoners van Villa 
Voorschot hebben tal van 
organisaties en onderne-
mers uit Voorschoten en 
ook landelijke fondsen 
zich voor de realisatie van 
Villa Voorschot ingezet. 
Op de website van www.
stichtingvoorschot.
nl staan de bedrijven, 
fondsen en sponsoren 
vermeld. Ook na de 
oplevering worden er nog 
regelmatig toezeggingen 
gedaan. Zo zijn de bewo-
ners onlangs uitgenodigd 
om naar het Klimpark op 

het Klimeiland van het 
Vlietland te komen. Sa-
men met hun begeleiders 
hebben zij het parcours 
afgelegd en een bijzondere 
dag beleefd. 
Er staan meer uitjes voor 
de bewoners op stapel 
en daarmee komt nog 
een grote wens van het 
bestuur van Stichting 
Voorschot in beeld. Het 
zou geweldig zijn als de 
Villa over een busje zou 
beschikken zodat er meer 
mogelijkheden zijn om in 
groepsverband dingen te 
ondernemen en naar de 
dagbesteding te gaan. Om 
ook deze wens in vervul-

ling te laten gaan aan de 
stichting heel welkom! De 
woonvorm Villa Voor-
schot wordt beschouwd 
als particulier initiatief en 
krijgt geen bijdrage van de 
overheid. Villa Voorschot 
heeft een ANBI status. 
Vanaf 1 januari 2014 kan 
een gever periodieke 
schenkingen aan een 
ANBI (Algemeen Nut Be-
ogende Instelling) vastleg-
gen met een onderhandse 
schenkingsovereenkomst. 
Om voor aftrekbaarheid 
in aanmerking te komen 
dient de schenking voor 
vijf jaar of langer te wor-
den vastgelegd. 

Verschillende dagactiviteiten 
voor bewoners en externen
VOORSCHOTEN - Ook voor de 
bewoners van Villa Voor-
schot zijn dagelijkse bezig-
heden belangrijk. De bege-
leiding van ASVZ betreft 
niet alleen de verzorging 
maar ook het ontwikkelen 
en begeleiden van dagacti-
viteiten. Langzaam worden 
de activiteiten uitgebouwd. 
ASVZ ontwikkelt de dagac-
tiviteiten helemaal samen 
met de bewoners. Zo wordt 
in de wijk bijvoorbeeld de 
huisaanhuiskrant Groot 
Voorschoten door een be-
woner van Villa Voorschot 
bezorgd! Er is een initiatief 

gestart op de voetbalvel-
den, kleedkamers worden 
schoongemaakt en er wordt 
opgeruimd langs de velden.  
In Villa Voorschot zelf is een 
gezellige theeschenkerij in-
gericht waar buurtbewoners 
terecht kunnen voor koffie, 
thee en door de bewoners 
zelf gebakken lekkers. Met 
de begeleiders doen de be-
woners zelf de inkopen 
hiervoor en verzorgen de 
bediening. Zij worden van-
af het eerste begin overal 
bij betrokken: bij de keuze 
voor de verkoopproducten 
in de winkel, het kiezen van 

de plantjes tot en met de 
kadootjes voor de verkoop 
in de theeschenkerij. Het 
gereedschap wordt samen 
uitgezocht, schoonmaak-
spullen, alles wat er nodig 
is wordt samen gekocht. Zo 
zullen ook de dagactivitei-
tenruimten samen met de 
deelnemers worden inge-
richt. Jongeren die niet in 
Villa Voorschot wonen kun-
nen ook meedoen aan deze 
dagbesteding, er zijn nog en-
kele plaatsen.  Op de websi-
te www.stichtingvoorschot.
nl vind je hiervoor alle in-
formatie.


