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PERSBERICHT  
  
Brabantse	  Kwekerij	  en	  zorgboerderij	  De	  Bremberg	  start	  vriendentuin	  	  

Voedselbank	  plukt	  de	  vruchten	  van	  Vriendentuinen	  
	  
De	  Brabantse	  Kwekerij	  en	  zorgboerderij	  De	  Bremberg	  gaat	  flink	  uitbreiden	  en	  start	  een	  
vriendentuin.	  Deze	  zal	  op	  Tweede	  Pinksterdag	  tijdens	  de	  open	  dag	  op	  De	  Bremberg	  officieel	  
geopend	  worden	  door	  Heleen	  van	  Rijnbach-‐De	  Groot,	  burgemeester	  van	  Etten-‐Leur,	  samen	  met	  
Ton	  van	  der	  Biezen,	  directeur	  van	  de	  Federatie	  Landbouw	  en	  Zorg.	  	  
	  
De	  Ettenleurse	  zorgboerderij	  De	  Bremberg	  biedt	  dagbesteding	  aan	  een	  brede	  doelgroep.	  Mensen	  die	  
bijvoorbeeld	  kampen	  met	  psychische	  problemen,	  burn-‐out,	  dementie	  of	  ADHD.	  Floor	  Limbeek,	  die	  
samen	  met	  haar	  moeder	  Jacinta	  Roks	  de	  zorgboerderij	  runt,	  ziet	  ernaar	  uit	  om	  flink	  uit	  te	  breiden.	  
	  
De	  vriendentuin	  is	  een	  van	  de	  eerste	  projecten	  die	  Floor	  met	  de	  uitbreiding	  van	  haar	  zorgboerderij	  
heeft	  opgepakt.	  “In	  deze	  tuin	  verbouwen	  we	  voedsel	  voor	  onze	  plaatselijke	  voedselbank.	  Het	  is	  goed	  	  
dat	  voedselbanken	  en	  zorglandbouw	  elkaar	  gevonden	  hebben	  om	  verse	  groente	  en	  fruit	  naar	  de	  
voedselbanken	  te	  krijgen.	  Zo	  leveren	  we	  nu	  al	  verse	  komkommers	  aan	  de	  voedselbank,	  met	  steun	  
van	  agrariërs	  uit	  de	  omgeving.	  Wij	  hopen	  van	  harte	  dat	  andere	  Brabantse	  zorgboeren	  ook	  een	  
vriendentuin	  starten.	  Dat	  zou	  voor	  mensen	  die	  afhankelijk	  zijn	  van	  de	  voedselpakketten	  van	  de	  
Voedselbanken	  heel	  goed	  nieuws	  zijn.	  Maar	  ook	  voor	  de	  mensen	  die	  op	  de	  vriendentuin	  gaan	  
werken.	  In	  de	  Vriendentuinen	  werken	  mensen	  met	  een	  beperking,	  en	  die	  vinden	  met	  dit	  werk	  weer	  
hun	  plek	  in	  de	  maatschappij.	  Dit	  is	  een	  project	  waar	  heel	  veel	  mensen	  baat	  bij	  hebben”,	  aldus	  Floor.	  
	  
In	  de	  regio’s	  Noord	  Holland,	  Gelderland	  en	  Noord	  Limburg	  zijn	  vriendentuinen	  actief.	  In	  de	  
vriendentuinen	  werken	  deelnemers	  van	  zorgboerderijen	  en	  vrijwilligers	  samen	  om	  voldoende	  vers	  
voedsel	  voor	  de	  voedselbanken	  in	  de	  regio	  te	  produceren.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  landelijk	  41	  
Vriendentuinen,	  nu	  in	  Brabant	  met	  De	  Bremberg	  wordt	  dit	  nummer	  42.	  	  	  
	  
Landelijke	  uitbreiding	  
Vriendentuinen	  wil	  nog	  veel	  meer	  mensen	  helpen	  die	  onder	  de	  armoedegrens	  leven	  en	  tegelijk	  
mensen	  met	  een	  beperking	  een	  goede	  dagbesteding	  bieden.	  Er	  kunnen	  nog	  veel	  meer	  
Vriendentuinen	  bij.	  Er	  zijn	  genoeg	  zorgboerderijen	  met	  mogelijkheden	  hiervoor.	  Ton	  van	  der	  Biezen,	  
projectleider	  Vriendentuinen	  vanuit	  de	  Federatie	  Landbouw	  en	  Zorg:	  “Wij	  hopen	  van	  harte	  dat	  vele	  
zorgboeren	  zullen	  volgen	  om	  een	  Vriendentuin	  te	  starten,	  zodat	  we	  in	  Brabant	  maar	  ook	  elders	  in	  
het	  land	  veel	  meer	  en	  vaker	  verse	  groente	  en	  fruit	  aan	  de	  regionale	  Voedselbanken	  kunnen	  leveren.	  
Het	  is	  dankzij	  de	  steun	  van	  Stichting	  DOEN	  	  dat	  we	  ertoe	  in	  staat	  zijn	  om	  nieuwe	  Vriendentuinen	  te	  
ondersteunen.”	  
	  
Meer	  weten?	  www.vriendentuinen.nl	  /	  www.debremberg.com	  
	  
	  



	  
	  
Niet	  voor	  publicatie	  /	  Voor	  de	  redactie:	  
	  
U	  bent	  van	  harte	  welkom	  op	  de	  Vriendentuin	  bij	  Kwekerij	  en	  zorgboerderij	  De	  Bremberg	  in	  
Etten-‐Leur	  op	  5	  juni	  (Tweede	  Pinksterdag)	  tijdens	  hun	  Open	  Dag	  (van	  10-‐16	  u)	  	  en	  bij	  de	  
opening	  van	  hun	  vriendentuin	  om	  11:00	  uur.	  Floor	  van	  De	  Bremberg	  verwacht	  rond	  de	  500-‐
750	  bezoekers	  en	  ze	  heeft	  (samen	  met	  vrijwilligers)	  een	  enorm	  groot	  programma	  aan	  
activiteiten	  opgezet.	  Zo	  is	  Scouting	  NL	  er	  	  met	  een	  glijbaan	  en	  Waterschap	  Brabantse	  Delta	  
met	  een	  aantal	  waterspellen.	  Zie	  ook	  de	  site	  (www.debremberg.com	  >	  onder	  het	  kopje	  
nieuws	  en	  hun	  Facebook-‐pagina.	  	  
	  
Ook	  de	  opening	  van	  de	  vriendentuin	  wordt	  een	  leuk	  fotomoment,	  met	  onder	  andere	  de	  
burgemeester	  op	  een	  trekker.	  	  
	  
U	  kunt	  op	  deze	  dag	  Floor	  Limbeek	  (zorgboer	  van	  De	  Bremberg)	  of	  Jacinta	  Roks,	  Ton	  van	  der	  
Biezen	  (directeur	  Federatie	  Landbouw	  en	  Zorg/projectleider	  Vriendentuinen),	  Marjan	  
Verweij	  (voorzitter	  Voedselbank	  Etten	  Leur)	  of	  enkele	  mensen	  die	  op	  de	  vriendentuinen	  of	  
op	  de	  zorgboerderij	  werken,	  interviewen.	  	  
Wij	  verzoeken	  u	  om	  een	  interview	  met	  de	  mensen	  die	  op	  de	  boerderij	  werken	  via	  ons	  te	  
laten	  plaatsvinden	  vanwege	  privacy-‐redenen.	  
	  
Het	  adres	  is:	  
Lage	  Bremberg	  35,	  4872	  LE	  Etten-‐Leur	  
www.debremberg.com	  
	  
Laat	  u	  even	  weten	  als	  u	  langkomt?	  	  
	  
Babette	  Roelandschap	  
T:	  06	  1043	  5892	  
E:	  babette@bureau-‐buitenlucht.nl  
I:  www.vriendentuinen.nl	  
	  
	  
Initiatiefnemers	  van	  vriendentuinen:	  
De	  Vriendentuinen	  zijn	  opgezet	  door	  de	  Stichting	  Landzijde,	  stichting	  DOEN	  en	  de	  
voedselbanken	  Regio	  Noord-‐Holland.	  Samen	  met	  Stichting	  DOEN	  heeft	  de	  Federatie	  
Landbouw	  en	  Zorg	  gezorgd	  voor	  een	  landelijke	  uitbreiding	  van	  dit	  project,	  zodat	  mensen	  in	  
heel	  Nederland	  de	  vruchten	  kunnen	  plukken	  van	  de	  Vriendentuinen.	  	  


