
BIO & ECO DOKMOESTUIN UIT DE GROND GESTAMPT

‘TUINIEREN TERWIJL JE KINDEREN 
OP HET STRAND SPELEN’

Je hoeft geen boer Charel te heten om je eigen voedsel uit de grond te halen. Op de creatieve werfplek DOK
is sinds kort plaats voor een sociale moestuin. Onder de noemer GROEnTEN uit GENT maken onder andere 

ex-drugsverslaafden en vrijwilligers de handen vuil – en ja, er bloeit iets moois.

Projectmedewerkers Sofie en Willem: ‘Een plant zien groeien, dat geeft voldoening.’

©
 Johan M

artens

it containers, puinzakken en
zelfs autobanden komen groe-

ne knopjes piepen. In deze aarde,
met de geluiden van de haven in de
verte, hebben mensen gewroet.
Gentenaars die een eigen zakje
groenten mee naar huis willen
nemen. Maar ook mensen met pro-
blemen die, meer dan planten nog,
arbeidsattitudes en sociale contac-
ten kweken. 

GEVONDEN:
VERLOREN
GROENTEN
Als projectmedewerker bij socia-
le werkplaats De Sleutel stond
Willem Van Gucht aan de wieg
van DOKmoestuin. Hij schrijft
subsidiedossiers, doet aankopen
en steekt bovendien zelf ook de
groene vingers uit de mouwen.
Sofie Vandaele is als project-
werker van DOK betrokken bij
het initiatief. En aan Daan (*)
vroeg De Sleutel om de moestuin
te helpen onderhouden. We
schuiven aan bij drie enthousias-
te mensen. 
Willem: ‘We kweken sla, aard-
beien, bosbessen, ajuin, aardpeer,
aardappel en nog veel meer. De
grond is hier zwaar vervuild door
het industriële verleden van het
terrein, en daarom planten we de
groenten en kruiden in allerlei
gerecupereerd materiaal, van
badkuipen tot zelfgemaakte
bloembakken.’ 

Daan: ‘Het leuke vind ik dat er
ook verloren groenten gekweekt
worden, zoals rammenas, pasti-
naak en snijbiet. Ik heb al veel
bijgeleerd, bijvoorbeeld dat er

eetbare bloemen bestaan. We
hebben er geplant, al heb ik er
nog niet van geproefd. Ik werk
hier een tweetal dagen per
week. Af en toe kom ik ook langs
in het weekend, en wied ik
onkruid terwijl mijn kinderen in
de speeltuin spelen.’ 
De moestuin is een van de soci-
aal-tewerkstellingsprojecten
van De Sleutel. Is werken in de
tuin therapeutisch?
Willem: ‘Met grond werken is
bijna een vorm van therapie zonder
dat daadwerkelijk te zijn. Een plant
zien groeien, dat geeft voldoening.
Onze doelgroepmedewerkers, zoals
Daan, leren hier werken. Daarnaast
is iedereen welkom om mee te hel-

pen. Vrijwilligers die de handen uit
de mouwen steken, krijgen een
stempelkaart om een deel van de
oogst te mogen meenemen. Dat is
laagdrempelig, omdat je niet zoals

thuis verplicht bent om zelf de tuin
meerdere uren per week in de gaten
te houden. Onze gasten hebben ook
baat bij het contact met de vrijwilli-
gers, want ze ontmoeten mensen
uit een totaal andere context en
leefwereld. Omgekeerd ook, natuur-
lijk.’ 
Daan: ‘Het tuinieren heeft zeker
een sociaal aspect. Als Willem er
even niet is, kunnen de anderen
altijd op mij rekenen. Waarover ik
met anderen praat – persoonlijke
dingen, of eerder over het weer –

dat hangt van de persoon af. De
ene zit hier voor een depressie, de
andere voor een drugs- of alcohol-
verslaving. Je moet dus opletten
welke onderwerpen je aansnijdt.
Mijn jongste dochter is een beetje
autistisch, en dat heeft me ook
voorzichtiger gemaakt met men-
sen. Maar ik ben wel echt sociaal
aangelegd. Deze moestuin is
eigenlijk een groot sociaal gebeu-
ren, en je ziet elke week verande-
ringen. Prachtig om daarmee
bezig te zijn.’

Daan: ‘Ondanks mijn ADHD vind ik hier rust’
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