
Leestekst

Hoi, mijn naam is Gloria. Vandaag kom ik tuinieren in de samentuin. Ik heb hier de 
basiskneepjes van het tuinieren geleerd.

Voordat ik naar de samentuin kwam, durfde ik amper buiten te komen. Mijn man heeft mij 
enkele maanden geleden verlaten. Hij is plots terug naar Suriname vertrokken en heeft 
mij met onze drie kinderen hier achtergelaten. Doordat ik nu overal alleen voor sta, heb ik 
moeite om alles te betalen: de huur, de auto, het eten ... Ik heb soms nachtmerries over al 
die rekeningen. Mijn kleren zijn versleten en ouderwets maar ik kan geen nieuwe betalen. 
Daardoor voel ik mij vaak nagewezen op straat. Ik zie aan de mensen dat ze mij maar 
een arme schooier vinden of zo. Op zulke momenten wil ik het liefst heel hard weglopen. 
Omdat ik er niet bij hoor.

Maar ik maak me vooral zorgen om de kinderen. Ik heb geen geld om met mijn kinderen 
op vakantie te gaan in de zomer. Een tuin hebben we niet en in de buurt is er geen 
speeltuintje. Hoe moet ik hen de hele zomer bezighouden? Ik zeg het niet graag maar 
soms voel ik mij echt een slechte moeder.

Ik heb lang getwijfeld of de samentuin iets voor mij zou zijn. Maar nu ben ik heel blij dat ik 
uiteindelijk toch gegaan ben! Hier hoor je enkel het gefluit van vogels en stilte. Hier kan ik 
heel even al mijn zorgen vergeten en genieten van de frisse buitenlucht. Iedereen kan hier 
in zijn eigen tuintje aan de slag maar als je hulp nodig hebt, is er altijd wel iemand die een 
handje toesteekt.

We gebruiken geen pesticiden en geen kunstmest! De groenten die we oogsten, zijn dan 
ook superlekker en gezond! Verse groenten uit de winkel zijn vaak te duur voor mij. Dus 
als ik nu zie hoe mijn kinderen smullen van mijn verse radijsjes en tomaatjes, dan ben ik 
apetrots! Ik heb zelfs al een Surinaamse schotel met kip en paksoi uit eigen tuin gemaakt! 
Dat was echt overheerlijk!

Elke week is er ook een moment dat we samen in de gemeenschapstuin 
werken. De opbrengst hiervan (lekkere verse groenten en fruit!) gaat naar  
de sociale kruidenier en naar volksrestaurant Het Viooltje.

Gloria - Samentuin
Opdracht Olivia


