Jaarplan Stichting De Marsen 2018
Stichting De Marsen richt zich in het jaar 2018 op het consolideren van de bereikte resultaten en het verdiepen
van de activiteiten gericht op de stichtingsdoelstellingen: menswaardige ontwikkeling, gemeenschapsvorming
en zorg voor landschap met de biologisch dynamische landbouwmethode als verbindend element.
Landgoed Tannenberg
In 2018 stelt de Stichting samen met de onderhuurder Gezinskring ’t Huys een meerjarenplan ‘Landgoed
Tannenberg’ op. In dit plan worden de activiteiten uitgewerkt die nodig zijn om het Landgoed om te vormen tot
een gemeenschapsplaats waarmee de ambities van Gezinskring ’t Huys kunnen worden gerealiseerd in
samenhang met de stichtingsdoelstellingen en passend bij de wens van de dames Rooijaard Stichting (eigenaar
van het Landgoed). Bij ontwikkelen van het hele Landgoed komen menswaardige ontwikkeling,
gemeenschapsvorming en zorg voor landschap samen.
Thema’s zijn:
-

Het inrichten van werkplaatsen op de tuin waar zorgvragers, begeleiders en gasten bijeen kunnen
komen en zich naar eigen mogelijkheden en behoefte kunnen inzetten. De biologisch dynamische
verzorging van de Tannenbergtuin vormt het verbindend element tussen deze werkplaatsen. In 2018
wordt gestart met het inrichten van de houtwerkplaats en de keramiekwerkplaats.

-

Voor de villa geldt dat hier een ‘Helende omgeving’ wordt gecreëerd. Een plek waar de GezinsKring de
rode draad vormt en waar kinderen/jongeren/volwassenen een (woon)plek vinden waar ze kunnen
herstellen.

-

Het tuinpaviljoen wordt in 2018 tot gemeenschapsruimte verbouwd. Na de verbouwing kan de ruimte
op verzoek ter beschikking worden gesteld aan maatschappelijke activiteiten die passen binnen de
stichtingsdoelstellingen en de draagkracht van de tuin en de zorgvragers van Gezinskring ’t Huys.

-

Onderzocht wordt hoe de tuin een ontmoetingsruimte kan zijn voor ouders, die door omstandigheden
niet meer de zorg dragen voor hun kinderen, en hun kinderen. Een en ander naar inspiratie van
Stichting Wortel (www.stichtingwortel.nl)

-

Ook wordt in 2018 bekeken of het mogelijk is om bijen in de Tannenbergtuin te houden. Zo mogelijk
willen de stichting en Gezinskring ’t Huys enkele bijenvolken in de tuin huisvesten en op deze wijze
bijdragen aan de ondersteuning van de bijen in Nederland.

De Marsen
Vorig jaar heeft de stichting helaas moeten besluiten om zich terug te trekken uit de erfpachtonderhandelingen
met het Recreatieschap Het Twiske. Na deze ingrijpende beslissing zal de stichting zich in 2018 herbezinnen
over de toegevoegde waarde die de stichting heeft voor de locatie De Marsen.
De stichting gaat hiertoe in 2018 in gesprek met de nieuwe onderneming en de Stichting Philadelphia Zorg die
de zorgverlening op De Marsen willen voortzetten. Onderwerp zal zijn de wijze waarop deze nieuwe
combinatie de stichtingsdoelstellingen kan inbedden in hun bedrijfsvoering en welke rol de stichting hierbij kan
vervullen.
Daarnaast wil de stichting zich in blijven inzetten om de boerderij De Marsen toegankelijk te houden voor
bezoekers. In 2018 wordt samen met het IVN een plan opgesteld om invulling te geven aan de ideële
doelstellingen gemeenschapsvorming en landschapsbeheer. Onderwerpen zijn o.a. de inzet van vrijwilligers
voor de weekendopeningen, de ontwikkeling van het Scharrelerf als speelplaats en natuurbelevingsruimte voor
kinderen en hun ouders.
Naar verwachting is 1 januari 2019 duidelijk of de zorgverlening op locatie De Marsen kan worden
gecontinueerd en welke toegevoegde waarde de Stichting hierbij heeft.

