
Samen Actief, het wijkplatform van de 
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit om 
te komen met initiatieven voor jouw wijk of 
buurt. Initiatieven die de gemeente mooier, 
leuker, beter en socialer maken. Wist je dat 
al veel initiatiefnemers jou voorgingen en 
bewonersbudget hebben ontvangen? Heb 
je een idee? Het online aanvraagformulier 
vind je op de website van de gemeente: 
dronten.nl (zoek op: bewonersbudget). 
Ook kan je jouw initiatief mailen naar: 
samenactief@dronten.nl.

Beste gemeente,
Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!

SAMEN ACTIEF
IN WIJK
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Het Buitenlokaal in Dronten-West is vijf jaar geleden op initiatief van 

ouders en grootouders van leerlingen van De Klimboom opgezet. 

Dankzij de hulp van de volkstuinverenging kon het project worden 

gestart en sinds er bewonersbudget vanuit de gemeente wordt 

aangewend is er ruimte voor uitbreiding. Wij gingen even buurten 

tijdens een lesdag van groep 1 en 2 op Het Buitenlokaal.

‘DE BELEVING 
GAAT DOOR 
IN DE KLAS’

'MET EEN GROTE 
GLIMLACH WEER 
NAAR SCHOOL”'

“Moestuintjes   zorgen voor een beter  buurtcontact”
DRONTEN-WEST
De drijvende krachten achter Het Buitenlo-
kaal zijn nog altijd de ouders en de kinderen,
maar de verzorging en begeleiding van de
schoolklassen is in handen van Annemiek,
Johan en Nynke. Het idee achter het project is
dat kinderen uit een agrarische gemeente als
Dronten weten hoe iets groeit en bloeit.
Een locatie als Het Buitenlokaal is beter dan
welk boek dan ook, vertelt Nynke Monsma:
“De kinderen ondergaan het en daarmee
wordt het een ervaring en niet zomaar wat
lesstof.”

Jaarlijkse open dag

De gemeente Dronten ondersteunt Het
Buitenlokaal door de jaarlijkse open dag
mogelijk te maken. Monsma: “We hadden
in de krant gelezen dat het via Samen Actief 
mogelijk is om bewonersbudget aan te
vragen. We proberen zelfvoorzienend te zijn,
maar we hebben nou eenmaal geld nodig

om zaden te kopen en 
mest aan te schaff en.
Via het oogstfeest en
lentefeest proberen 
we donaties binnen 

te halen en producten te verkopen, maar het 
bewonersbudget is erg mooi.” Juf Diki van 
groep 1 en 2 is heel blij met het initiatief: “De
kinderen beleven het en dat blijft veel beter
hangen." De meeste kinderen en ouders 
wonen in de buurt. Door de bezoekjes aan de 
moestuintjes ontstaan er ook allerlei nieuwe
buurtcontacten. Monsma: “De onderlinge
contacten worden verbeterd. Als je broertjes 
en zussen hebt die in verschillende klassen
zitten, dan ontstaat er mond- tot-mond 
reclame waardoor het netwerk om de moes-
tuinen heen zich uitbreidt. Mensen leren 
elkaar hier echt kennen.”

Voor de bovenbouw is een nieuw stuk 
moestuin gerealiseerd. Hier leren de kinderen

hoe ze als ondernemer met een stukje grond 
en de opbrengsten ervan moeten omgaan. 
“Ze moeten een plan bedenken en een
goed doel uitkiezen. Ook bepalen ze zelf 
welke producten ze inzaaien, onderhouden 

en verkopen.
Deze uitbrei-
ding is moge-
lijk vanuit het
extra budget.”
Ook komend

schooljaar zullen de kinderen van De Klim-
boom weer regelmatig in de moestuinen te
vinden zijn. “Alle kinderen hebben een eigen
programma, afgestemd op hun leeftijd en 
interesses. Ze gaan – zonder uitzondering –
altijd weer met een brede glimlach terug naar 
de school”, zo sluit Monsma af.
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