ONDERTUSSEN IN SINT-JOOST (EN IN VORST)

Tine Vanfraechem - In a Tiny Forest

Hoe is de boomplantdag in Vorst op donderdag 19 maart verlopen, Tine?
Die is niet doorgegaan omdat de kinderen niet mochten komen, aangezien de scholen
moesten sluiten voor het coronavirus. Hoe dan ook heeft Ecoflora uit Halle die dag
negenhonderd jonge inheemse bomen geleverd op het stuk grond tussen de Domeinlaan en
de Victor Rousseaulaan. Jeremy van de Brede School, een vrijwilligster en ik hebben de
boompjes dan ingekuild. Dat wil zeggen dat we ze voorlopig in een grote kuil hebben samen
gezet, om ze een paar dagen te kunnen bewaren. De week nadien op maandag 23 maart
hebben we ze geplant, dus hun definitieve plek gegeven. We zijn ook bezig geweest met
mulching, zeg maar een laag stro leggen zodat de boompjes niet uitdrogen. Het heeft een
tijdje niet geregend, de lucht is koud en droog, dus is het zeker aan te raden dat te doen.
Deze bomen hebben jullie geplant om een zogenaamd "Tiny Forest" te maken. Maar wat is
dat precies?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisveld. Dit bos is
niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels en bijen en kleine zoogdieren, maar ook
voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de natuur en buurtbewoners
ontmoeten elkaar op een groene en gezonde plek. Een stukje wilde natuur in de stad. Rust,
plezier en verwondering inbegrepen.
En al dat werk hebben jullie verzet met enkel jullie drietjes??
We hebben die maandag hulp gekregen van twee extra mannen van Pronatura, een sociaal
tuinbedrijf, en op dinsdag een tuinier van de gemeente. Maar het mag gezegd: we hebben
hard gewerkt!
Was het geen logistiek gedoe om rekening te houden met corona?
We hebben afstand gehouden en dat ging perfect. Regelmatig stopten nieuwsgierige
voorbijgangers voor een praatje en dat hebben we ook met de nodige afstand gedaan, maar

dat was geen probleem. We hebben overigens een specht gehoord, wat niet hoeft te
verwonderen aangezien we daar vlak bij het Dudenpark zitten.
Hebben veel mensen een boom geschonken?
Vandaag vrijdag 3 april zitten we aan € 5400, maar ons doel is 15 000. De boompjes op zich
zijn niet duur, maar er kruipt veel geld in het omwoelen van de grond, in het plaatsen van
een hek plus signalisatieborden, en de pedagogische omkadering door GoodPlanet.
Weet je of er al veel boomrugzakken zijn verkocht?
Daar mag gerust nog véél reclame voor worden gemaakt!
Wat zijn de plannen om er mee te doen ná corona?
Bedoeling is dat de kinderen van Sint-Joost als een wandelend bos met een boompje in hun
rugzak naar Vorst afzakken en het bos aandikken door hun boom daar te planten. Nadien
worden die rugzakken te koop aangeboden. De gemeente Vorst heeft natuurlijk óók
kinderen en die worden opgeleid tot boswachter, zodat ze de evolutie van hun Tiny Forest
van nabij kunnen meemaken en er over waken. Heel gauw zullen daar insecten en andere
dieren op afkomen en dan kunnen we met de kinderen gaan observeren.
Hangt er een feestje in de lucht?
Er komt zeker een openingsfeest, maar wanneer? Dat is de vraag die iedereen zich stelt,
maar niemand kent het antwoord. Dat zal voor na deze crisis zijn. Afwachten dus.
Wil je nog iets toevoegen?
Wel, ik ben trots te zeggen dat we een speciale meter hebben gevonden voor dit bos. Het
gaat over iemand die daar in de buurt werkt: niemand minder dan choreografe Anne Teresa
De Keersmaeker. Fantastisch toch?
Haar wil ik dan ook van mijn kant dank betuigen, en ook aan: Ecoflora, Pronatura, GC Ten
Weyngaert, GC Ten Noey, alle vrijwilligers en buurtorganisaties zoals Une maison en plus en
niet te vergeten natuurlijk alle kinderen van basisschool Sint-Joost-aan-Zee, plus Parkschool
en l'Arc-En-Ciel uit Vorst. En bijdragen kan nog altijd: www.bit.ly/TinyForestBrussel
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