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Bedrijfsleven ondersteunt Moesie de MoestuinCoach
Klein geleerd is groot gedaan. Onder begeleiding van Moesie de Moestuincoach gaan kinderen met
een tuintje aan de slag. Zij krijgen na aanmelding de zakjes met zaad toegezonden en via een
wekelijkse mail leren zij meerdere groenten kennen en verzorgen. En natuurlijk zijn je eigen
groenten de lekkerste van de hele wereld. Kinderen die zelf groenten verbouwen, gaan ook
aantoonbaar meer groenten eten.
Samen voor duurzaam
Het initiatief van de Moestuincoach is niet alleen leuk en leerzaam, het lokaal verbouwen van
groenten spaart het milieu. Er zijn geen vrachtwagens nodig voor het vervoer.
Brede ondersteuning vanuit onverwachte hoeken
Steeds meer mensen gaan het belang inzien van lokaal groenten en fruit verbouwen. Het initiatief
van de Moestuincoach wordt breed ondersteund door het bedrijfsleven, semi-overheden en
particulieren. Winkeliers bieden spontaan aan om de folders van Moesie de Moestuincoach in de
winkel te leggen. Een leverancier van biologische potgrond komt binnenkort met een verrassing voor
de deelnemers aan het Moesieproject en een crowdfunder gaat de MoestuinCoach helpen om aan
maatschappelijk kapitaal te komen.
Naast het bedrijfsleven zijn ook particulieren erg actief. De sponsors en ambassadeurs van Moesie
helpen mee dit goede initiatief bekendheid te geven. Wilt u ook meedoen aan het verspreiden van
de positieve en duurzame ideeën van de moestuincoach, neem dan contact op met
moesie@moestuincoach.nl Meer informatie op www.moestuincoach.nl
Weer veel inschrijvingen
In 2011 bereikten we meer dan 1.100 kinderen, die ruim 933 kg groenten en kruiden geoogst
hebben en opgegeten. In 2012 gaan we dit met zijn allen hopelijk verbeteren. Nu al zijn er
honderden inschrijvingen binnen en dit aantal groeit met de dag.
EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie
Er zijn diverse foto’s beschikbaar van deelnemers en minimoestuintjes.
Achtergrondinformatie kunt u o.a. vinden op www.moestuincoach.nl onder het kopje ‘veelgestelde vragen’,
maar u mag ook altijd even bellen met Petra Kaak 06-24110657.
Contact gegevens:
Petra Kaak (trekker en eigenaar van het project), Mobiel 06-24110657, E-mail moesie@moestuincoach.nl,
Petra Kaak is ook eigenaar van kwekerij De Cruydthof (www.cruydthof.nl) en is werkzaam als SchooltuinCoach
(www.schooltuincoach.nl)

