
 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Stichting Mens en Tuin 2012 

 

 

 

Inleiding en samenvatting 

 

Het jaar 2012 is voor Stichting Mens en Tuin een wel heel merkwaardig jaar geweest. 

Immers, na meer dan 25 jaar voor Haagse burgers in het segment rand- maatschappe- 

lijken, een fantastische activiteitenplek geweest te zijn , heeft de Gemeente besloten de 

subsidie te stoppen. Reden is dat Mens en Tuin gefinancierd wordt uit Den Haag Onder 

Dak en dat de doelgroep van deze subsidiepot veel te weinig bediend wordt. Toch werden 

er ook in 2012 weer meer dan 50 personen dagactiviteit geboden. De meeste daarvan 

komen uit het circuit waar Mens en Tuin al sinds haar bestaan deelnemers van heeft: 

psychiatrische rand-maatschappelijken en niet de dak-en thuislozen.  

 

In 2007 heeft de Gemeente besloten de subsidie van Mens en Tuin onder te brengen 

onder de DHOD-regeling. Toen is uitgesproken dat dit voor Mens en Tuin een 

inspanningsverplichting betekende  om dak- en thuislozen op de tuin te krijgen.  Dit is 

aanvankelijk ook redelijk gelukt, maar het aantal liep duidelijk terug. 

Nu is dan meegedeeld dat Mens en Tuin substantieel te weinig mensen van de DODH 

lijst heeft bediend en dat de subsidie afgebouwd wordt. Dit is mondeling in november 

medegedeeld en in december schriftelijk bevestigd. Er is voor 2013 een afbouw subsidie 

verstrekt tot 01-07-2013. 

Het bestuur is direct actief geworden en heeft enkele AWBZ zorginstellingen gevraagd 

de activiteit over te nemen. Zij hebben laten weten er zonder gemeentelijke aanvulling 

geen toekomst in te zien. 

Op het moment van dit schrijven wordt nog volop gesproken met Haagse organisaties 

hoe de activiteiten van Mens en Tuin gecontinueerd kunnen worden vanuit nieuwe 

samenwerkingsvormen. 

 

 

Bestuur en  medewerkers 

In de bestuurssamenstelling kwamen in 2012 geen wijzigingen. De samenstelling is dan 

ook per 31-12-2012 onveranderd: 

 

Voorzitter:                     Mw. Mr. M.J.Post 

Secretaris:                     Dhr. Drs. W. Drewes 

Penningmeester:           Dhr.  P. Keesmaat 

 

 



 

 

 

 

 

Medewerkers 

Ook hier is de samenstelling onveranderd: mevrouw J.M.W. Versteege, tuintherapeute en 

de heer A.A.M. Kengen, tuinbegeleider. Beide voor 0.8 FTE. 

 

 

 

Vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers is gestegen van vijf naar zeven. Vooral enkele ‘vakgerichte’ 

vrijwilligers in de vorm van oud-stratenmakers hebben ons erg geholpen om de bestrating 

in orde te maken voor de nieuwe tuinkas. Enkele van onze deelnemers konden hen goed 

ondersteunen. Hierdoor werd het een bijzonder sociaal gebeuren, dat zeer tot de 

emancipatie van onze deelnemers heeft bijgedragen.  

We zijn dan ook voornemens om voor enkele grotere activiteiten gericht naar 

vrijwilligers op zoek te gaan. Zij vragen weliswaar een vrijwilligersvergoeding, maar het 

proces  is zeer de moeite waard. 

 

 

Cliënten 

In 2012 hebben 51 cliënten gebruik gemaakt van Mens en Tuin. Dit is  3 minder dan in 

2011. Aan het einde van het verslagjaar waren het er  37.  

De achtergrond van de cliënten was:   

1) GGZ                                               37 

1.1. Korsakov           3 

1.2. schizofrenie     24 

1.3. autisme              6 

1.4. depressie            3 

1.5. verslaving          1 

    2)     Verstandelijk gehandicapten           8 

    3)     Re-integratie                                    6 

Totaal aantal cliënten   in 2012                                           51 

 

Er vertrokken 14 cliënten. Naar achtergrond was dit: 

1) GGZ                                               11       

1.1. Korsakov           - 

1.2. Schizofrenie      8 

1.3. Autisme             1 

1.4. Depressie           1 

1.5. Verslaving         1 

       2)  Verstandelijk gehandicapten              1 

       3)   Re-integratie                                      2 

Totaal vertrokken cliënten                                                  14 



 

 

 

 

Waar vertrokken de cliënten naar toe: 

       1) Langdurig ziek                                   3 

       2) Verpleeghuis                                      2 

       3) Instelling verstand. gehand.               1 

       4) Vrijwilligerswerk                               1 

        5)  Werk na einde re-integratie              1 

        6)  Andere dagbesteding                        1 

        7)   Terugval verslaving                         1 

        8)   Verhuisd                                          1 

        9)   Privé omstandigheden                     1 

      10)   Onbekend                                        2 

Totaal vertrokken cliënten                                                  14  

 

 

Het aantal cliënten was nagenoeg gelijk aan 2011. Het grotere aandeel GGZ cliënten zette 

door. 

 

 

 

 

Tuinderij 

 

Met de nieuwe mogelijkheden van de tuinkas is het opkweken van eenjarige planten 

verder uitgezet. Helaas werkte in het voorjaar het weer niet mee. Zelden was het zo nat en 

de slakken waren niet alleen bij Mens en Tuin een ware plaag. 

Desondanks kon er wat meer  afgezet worden, o.a. bijenplanten  ( zgn. Stinzenplanten)  

aan de Haagse scholen.   

Hiermee werd het staan in de Haagse samenleving weer verder vorm gegeven.  

 

Het werk in de tuin blijkt steeds weer voor al onze verschillende doelgroepen een ware  

uitkomst om zichzelf te beleven en te harmoniseren.  Vele facetten van dit tuinwerk  

dragen hiertoe bij 

 

 

 

Kunstzinnig werk op Mens en Tuin 

 

De deelnemers die dat wensen kunnen 1 dagdeel of  een deel daarvan kunstzinnig werk 

doen onder leiding van een daartoe opgeleid kunstenares. Dit vindt nu al voor het zesde 

jaar plaats. Het effect is duidelijk zichtbaar. Niet alleen in de kunstwerken ( vaak 

tekeningen of schilderijen), maar ook in hun sociale en emotionele vaardigheden. 

 



 

 

 

 

Niet voor niets heeft wethouder R. Baldewsingh hier aan gerefereerd in zijn toespraak bij 

de opening van de tentoonstelling van het kunstzinnig werk van de cliënten  van Mens en 

Tuin.  

 

Ook de organisatoren van de tentoonstelling  ‘Ja, natuurlijk’ in het Gemeentemuseum 

(opening maart  2013)  waren hier verrukt van. Zij verzochten Mens en Tuin als eerste 

Haagse instelling om mee te doen aan de voorbereiding van hun tentoonstelling. Hier is 

direct op geanticipeerd en  een groepje van 10 cliënten  olv  kunstenares Joke Kaptein,  

heeft  een bijdrage geleverd aan de ‘Afvalhelden” welke in de vijver van het 

Gemeentemuseum momenteel te zien zijn. 

Ook hebben enkele cliënten onder begeleiding effectief bijgedragen aan de opbouw van 

de tentoonstelling. Zelden werd er zo zichtbaar samengewerkt met een maatschappelijke 

organisatie waarin de emancipatie zo sterk beleefbaar was. 

Kunstzinnig werk als klein deelaspect van het werk op Mens en Tuin werpt steeds weer 

bijzondere vruchten af. Het is een voortdurend proces dat mede aan de grond ligt van het 

harmoniserende werk in de tuin . 

 

 

 

 

 

Financiën 

 

In het verslagjaar kon er redelijk binnen de begroting worden gewerkt. Het jaar werd  met 

een klein verlies  (€ 732,- ) afgesloten . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


