
Jaarverslag 2021 Transfarmers
De missie van Transfarmers is om bewoners van buurten hun eigen leefomgeving te laten
vergroenen zodat ze samen zorgen voor een gezonde en sociale buurt.

Transfarmers geeft de ruimte die er is in de stad terug aan de mensen die er wonen. Door
bewoners te ondersteunen in het gezamenlijk vergroenen van hun leefomgeving zorgen ze
voor een buurt met meer sociale cohesie een gezonde leefomgeving voor mensen en dieren.

De werkwijze van Transfarmers is altijd bottem-up en werkt vanuit aansluiting en verbinding
met de locatie. Openluchtbuurthuis De Graafse Akker is de proeftuin van de werkwijze van
Transfarmers. Hier kunnen alle buurtbewoners meedoen en is alle ruimte voor experiment
en talentontwikkeling.

Inleiding
2021 is een roerig jaar geweest. Door de pandemie en de lockdowns hebben we als
organisatie veel geschakeld en ervoor gezorgd dat we op een veilige manier elkaar konden
blijven ontmoeten.

Er lag een grote taak op onze schouders. De grond van de Graafse Akker werd te koop
aangeboden door de eigenaar. De makkers van de Akker wilden het terrein gaan aankopen.
Alle makkers hebben hun netwerk ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Door de inzet van
velen zijn we in 2021 al een heel eind gekomen om het aankoopbedrag op te halen. Met dit
draagvlak hebben we fondsen en de gemeente ‘s-hertogenbosch benaderd om mee te
financieren. In 2022 is de aankoop gerealiseerd.

Projecten en activiteiten hebben volgens onze planning kunnen plaatsvinden. Er zijn in de
lockdowntijd wintercadeauboxen en gratis knutselpakketten voor kinderen gemaakt. De
Vakantieweek en het Oogstfeest hebben ondanks de maatregelen succesvol kunnen
plaatsvinden. Er is een samenwerking met de organisatie Struikroven aangegaan om groen
wat wordt weggegooid te herplanten in de nieuw aangelegde plantenlogeertuin.
Theatervoorstellingen en festival Struinen in de tuinen hebben voor cultureel vermaak
gezorgd. Buurderij Den Bosch, de wekelijkse streekmarkt, heeft een recordomzet gedraaid
doordat steeds meer mensen bewust hun boodschappen gingen doen.

In 2021 heeft Transfarmers veel stagiaires gehad. Veelal vanuit de opleiding Social Work van
de Avans Hogeschool, via het MBO Sociaal Werk en de Communicatieopleiding van Fontys
Hogescholen. Transfarmers heeft deze studenten begeleidt. De leergemeenschap van de
Avans is het hele schooljaar aanwezig geweest en diverse activiteiten, zoals een
Kinderoogstfeest in de herfstvakantie, georganiseerd.

Ondanks de vele uitdagingen en onrust was 2021 een jaar waarin de samenhorigheid sterk
aanwezig was en op veel verschillende vlakken tot uiting is gebracht.



Op afstand blijven ontmoeten en samenwerken
Het begin van het jaar 2021 werd overschaduwd door de pandemie. Ondanks alle
maatregelen heeft Transfarmers haar werkzaamheden op de Graafse Akker kunnen
voortzetten. Hierin hebben we met elkaar gezocht naar een veilige manier van werken zodat
we elkaar konden blijven ontmoeten en de activiteiten konden doorgaan. Deze continuïteit is
belangrijk voor onze deelnemers die zonder de akker weinig te doen hebben en in een
sociaal isolement raken maar ook voor buurtbewoners en spelende kinderen uit de buurt.
Samen zorgden we ervoor dat ‘de groene oase op oost’ De Graafse Akker beschikbaar bleef
voor iedereen. Met elkaar zorgden we voor de plek en voor elkaar. Het is kenmerkend voor
onze manier van werken dat we samen met onze makkers bespreken hoe we omgaan met de
maatregelen en hier gezamenlijk afspraken over maken.

Het beheer van de Graafse Akker is dan ook in buurt-gedragen en wordt ondersteund door
de coördinatoren vanuit Transfarmers.

Wie bereiken wij?
Mensen die op zoek zijn naar activiteiten,
plekken in de stad die met groen en
duurzaamheid bezig zijn, mensen die
anderen willen ontmoeten, mensen die
weer in beweging moeten komen,
mensen met problemen en mensen die
het fijn vinden om in de moestuin te
werken. Wat we delen met elkaar is dat
we het fijn vinden om buiten samen bezig

te zijn. Voor de rest zijn we allemaal heel verschillend en komen we uit alle hoeken en gaten
van de maatschappij.

Ongeveer 150 mensen zijn nu ‘makker van de Graafse Akker’ en betalen jaarlijks een
bijdrage, mogen komen oogsten en meewerken en krijgen onze tweewekelijkse nieuwsbrief.
Door de crowdfunding hebben meer dan 500 mensen een bijdrage gegeven voor de aankoop
van de grond van de Graafse Akker en hebben we in acht weken tijd € 70.000 opgehaald. Dit
laat zien dat het maatschappelijk draagvlak om dit project te behouden en te versterken zeer
groot is. Door de crowdfunding hebben we meer naamsbekendheid en veel nieuwe makkers
erbij gekregen.
Bekijk dit leuke filmpje voor een sfeerimpressie :
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/376/samen-kope
n-wij-de-graafse-akker

https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/376/samen-kopen-wij-de-graafse-akker
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/376/samen-kopen-wij-de-graafse-akker


De makkers  op de akker
Op de Graafse Akker kan iedereen meedoen. We hebben contact met het FACT-team,
Buurtteam, Farent, Novadic-Kentron, Cello en de basisscholen in de wijk. Zij weten steeds
beter de weg naar de Graafse Akker te vinden om hun cliënten in de wijk door te verwijzen
voor dagbesteding en sociale contacten. Er zijn in 2021 vijf mensen doorverwezen en nu
actief aan de slag.

Ook mensen zonder zorgindicatie komen uit eigen beweging vrijwilligerswerk doen. De mix
van mensen is erg waardevol. Transfarmers draagt zorg dat deze mix gezond is en mensen
met elkaar kunnen samenwerken.

Mensen die op de Graafse Akker komen meewerken zijn zeer divers, van mensen met een
drukke baan tot gepensioneerden, kinderen van de basisschool, jonge ouders en pubers. In
2021 kwamen er meer mensen die thuis werkten, meewerken om wat beweging en sociaal
contact te hebben.

In 2021 hebben we onze gezamenlijke lunch helaas voor een groot deel moeten missen.
Door de corona-maatregelen besloten we in overleg dat iedereen voor diens eigen lunch
moest zorgen.

De Vakantieweek op de Graafse Akker
De vakantieweek op de Graafse Akker
is een goed voorbeeld van onze
werkwijze. Het wordt georganiseerd in
de eerste week van de zomervakantie.
Ook dit is ooit een idee geweest van
een makker die niet op vakantie kon
maar een ultiem vakantiegevoel
ervoer door op de Akker te zijn. Elk
jaar organiseren wij een brainstorm
over het thema van de week en de
organisatie ervan. Door de
coronamaatregelen van afgelopen
jaren zijn er diverse werkgroepjes

ontstaan die bijvoorbeeld de hygiënemaatregelen coördineren, een ‘kookbubbel’ maken en
de campingreceptie regelen om zo alles wat strakker te organiseren. Buurtbewoners kunnen
komen kamperen, er wordt elke avond door een ploeg een maaltijd gekookt en er is een
programma met workshops voor kinderen en volwassenen. Deze hele week wordt gedragen
door vrijwilligers waarin iedereen een bijdrage kan doen: een workshop filosofie met
kinderen, een vossenjacht, leren lepels snijden uit hout, vakantieweek-t-shirts maken,
weerwolven, een zeepbaan en nog veel meer. Hier is ook een gemixte groep van mensen
aanwezig, van ouders met kinderen tot alleenstaanden en jongeren. Voor iedereen is het
genieten om een week lang in de Graafse-Akker-vakantiebubbel te zitten.



Talentontwikkeling
Op de Graafse Akker wordt je uitgedaagd om jezelf te zijn
en dat ook te laten zien. Er is alle ruimte voor het
ontwikkelen van eigen projecten. In de Buurtschuur is
heel veel gereedschap, wordt onderling door makkers veel
kennis en kunde uitgewisseld en komen in samenwerking
mooie projecten uit de verf. Een goed voorbeeld van 2021
is het naambord van de Buurtschuur, de naam is bedacht
door makker Albert, het logo ontworpen door makker
Wilma, de uitvoering is gedaan door makker Henk en het
bord is opgehangen door makkers Bram en Albert.

Talentontwikkeling en kennisdeling vindt ook plaats bij de
kindertuin-activiteiten, bij het bereiden van de dagelijkse
lunch, de werkzaamheden in de moestuin, het ontwerpen
van flyers en natuurlijk bij het organiseren van
activiteiten.

Positieve gezondheid
Op de Graafse Akker zijn we fysiek buiten aan het werk.
We verbouwen voedsel, lunchen samen met veel groente
van de Akker en stimuleren mensen groente mee naar huis
te nemen en gezond te eten.

De aanpak van eenzaamheid
Op de akker komen mensen die eenzaamheid ervaren. Dit
kan zijn omdat ze geen werk hebben, ziek zijn geweest, in
detentie hebben gezeten of om andere redenen. Mensen
gaan samen met elkaar op een gelijkwaardige manier aan
de slag en geven elkaar complimenten. Iedereen draagt
zijn / haar steentje bij en dit is zichtbaar voor de vele
bezoekers. Er ontstaan nieuwe vriendschappen en er wordt
gezorgd voor elkaar. Een voorbeeld. Makker Henk is

alleenstaand en heeft een nieuwe knie gekregen. Makker Michael heeft hem geholpen met
zijn huis inrichten en opruimen, makker Wilma en Carla hebben eten voor hem gekookt en
boodschappen gedaan. Makker Peter en Albert hebben hem van en naar het ziekenhuis
gebracht. Er is een rooster gemaakt door makker Wilma waardoor er elke dag een andere
makker bij makker Henk op bezoek ging. Zo zorgen we voor elkaar en gaan we eenzaamheid
tegen op de Graafse Akker. Waarbij de coördinatoren zorgen voor de open houding van de
groep om zo ook andere te kunnen laten aansluiten en met elkaar het netwerk en de akker
verder te laten groeien.  



Tot slot
Transfarmers heeft ook in 2021, met alle vraagstukken die er lagen, gewerkt aan de doelen
van de organisatie. We zoeken constant als groene buurtorganisatie hoe we, ondanks de
vraagstukken die ons pad soms kruisen, met elkaar de continuïteit op sociaal vlak, in de
lokale vergroening en in duurzaamheid met de omgeving kunnen waarborgen.

Voor deze continuïteit is Transfarmers dan ook de Right to Challenge aangegaan met
Gemeente ‘s-Hertogenbosch waarin we als organisatie de uitdaging vooral zoeken in een
gedegen samenwerking met de gemeente en de andere sociale partijen in de stad. Niet
omdat wij het beter kunnen, maar wel omdat we het samen beter kunnen maken.

Als organisatie maken we ontzettend veel mee op buurtniveau dat de uitwerking is van
beleid op stadsniveau. We nodigen beleidsmakers dan ook van harte uit om langs te komen
op De Graafse Akker of mee te doen bij een gerichte buurtactie. Daarnaast geven we actief
onze input terug aan gemeente in verschillende evaluaties en hopen wij dat Transfarmers
met o.a. de Right to Challenge gevonden gaat worden door gemeente als het gaat om sociale
en duurzame beleidsvraagstukken en hoe we met elkaar kunnen gaan zorgen van de
praktische uitvoering hiervan.


