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De Groenerie biedt mooie dagbesteding
aan cliënten van De Hartenberg
Aan de Velkemeensedijk 9 in Harskamp vindt u ‘De Groenerie’, een
project dat is ontstaan als samenwerking tussen Richard Hardeman
en 's Heeren Loo. Dit om groenten te kweken voor de regio (korte
keten) met behulp van een zinvolle dagbesteding.

De Groenerie is een groentetuin op het terrein van Richard Hardeman die hiervoor de benodigde grond beschikbaar heeft gesteld. Op dit terrein worden vele
soorten groenten gekweekt zoals rode biet, koolrabi,
peulen, diverse soorten sla, komkommer, tomaten en nog
veel meer, vooral ook de vergeten groenten. Binnenkort
worden ook weer diverse soorten aardappelen gerooid,
bijvoorbeeld het “Harskampertje”. Ook De Hartenberg
neemt groenten uit deze tuin af ten behoeve van de dagelijkse maaltijden.
De groente is inmiddels opgenomen in het assortiment
van diverse bedrijven in de nabije omgeving die dit als
streekproduct gaan verkopen. “Ik ben erg blij dat we dit
kunnen bieden aan de mensen van De Hartenberg”, aldus
Richard. “Zelf heb ik geen bemoeienis met dit hele gebeuren. De mensen van de Hartenberg krijgen begeleiding vanuit ’s Heeren Loo, en ze hebben hun eigen
binnenruimte, compleet met eigen toiletten en kantine.
Nu het project zich verder positief ontwikkeld, zijn we nog
op zoek naar een aantal vrijwilligers die gevoel hebben
met tuinieren én de tijd hebben om een paar dagdelen te
komen helpen bij de begeleiding en uitleg aan de enthousiaste cliënten van ’s Heeren Loo of samen met hen
groenten te versnijden in te pakken en bestellingen klaar
te maken.”
Alle groenten en ook Veluws Friet van eigen bodem zijn
te koop tegen aantrekkelijke prijzen in de speciaal gebouwde winkel bij de boerderij. “Voor de nabije toekomst
zijn er nog volop plannen om alles in goede banen te leiden, maar voorlopig kunnen we zo prima werken” besluit
Richard. De openingstijden van de winkel zijn dinsdag tot
en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
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