Jaarverslag stichting Aarde-Werk de Stegge 2018
Cursussen en workshops
In maart werd een moestuincursus georganiseerd met 6 deelnemers
Door het jaar heen werden 6 ochtendworkshops zalf en tinctuur maken gegeven met
gem. 5 deelnemers. Nieuw was in dit verslagjaar de ontwikkeling en uitvoering van
de workshop deodorant en tandpasta maken. Deze werden beide goed bezocht door in
totaal 12 deelnemers.
Door het jaar werden 4 workshops brood bakken gegeven met gem. 5 deelnemers

Ontwikkeling hotspot biodiversiteit.
Het Stegge terrein wordt door alle maatregelen elk jaar rijker aan natuur, flora en
fauna. Deze toename aan biodiversiteit is ook opgemerkt door de organisatoren van
het ‘lint Biodiversiteit “ op weg naar de Floriade 2022. In samenwerking met
Tuincentrum Wenninkhof is op de Stegge in juni een hotspot biodiversiteit geopend
door de wethouder buitengebied. Tijdens de opening hebben de schoolkinderen van
OBS Kotten een 3 tal insectenhotels gebouwd en op het terrein geplaatst.

Open dag “Lekker naar de boer”
Op 17 juni deed de stichting mee met de –laatste- open dag van de biologische
landbouw onder de naam “Lekker naar de boer”.
Zo’n 65 mensen kwamen kijken en lieten zich informeren over de activiteiten op
het terrein.

Vertrek potentiele opvolgers
In september viel de moeilijke beslissing van twee kandidaat-opvolgers om zich
terug te trekken uit de groeiende samenwerking tussen de oprichters en de
nieuwe generatie. Helaas werd voor de jonge mensen de belasting van alle
verschillende werkzaamheden op het terrein te zwaar en te veelomvattend.
Het bestuur heeft zich in december 2018 met de oprichters beraden over een
andere aanpak van de duurzame voortzetting van Aarde-Werk de Stegge.
Er is besloten zich in 2019 geheel te wijden aan dit vraagstuk en de activiteiten
op een laag pitje voort te zetten tot de nieuwe koers verhelderd is en meer
mensen betrokken zijn geraakt bij de voortzetting van Aarde-Werk de Stegge.
Als eerste stap daarin zullen de zittende bestuursleden zich beraden over hun
bestuurslidmaatschap in het licht van deze nieuwe verantwoordelijkheid en
gaan zij ook op zoek naar een uitbreiding van het bestuur. In 2019 moet duidelijk
worden hoe de toekomst van Stichting Aarde-Werk de Stegge er uit gaat zien.

Oprichter Jan-Willem van de Velde overleden
Jan-Willem van de Velde overleed op 29 december 2018 aan de gevolgen van zijn
jarenlange ziekte. Het was voor hem en direct betrokkenen een bevrijding dat er
aan zijn lijden een einde is gekomen.
Het bestuur en alle betrokkenen zullen hem, met zijn vrouw Gea Boessenkool
enorm missen bij de verdere voortzetting en uitbreiding met nieuwe mensen
van Stichting Aarde-Werk de Stegge. We kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor
het vele werk en zijn grote enthousiasme en inzet.

