Ontmoet uw buur …. Marja Verrijk
Niet geboren in Friesland, maar 41 jaar geleden kwam Marja naar Heerenveen en de laatste 9
jaar woont ze met plezier aan de Gooilandlaan. Inmiddels is ze dus een halve Fries geworden,
want het grootste deel van mijn leven heeft ze in Heerenveen gewoond.
Af en toe past ze op de kleinkinderen en is ze vrijwilliger bij het museum Belvédère in
Oranjewoud. Marja vindt het erg leuk om deel uit te maken van de groep vrijwilligers bij het
museum. Ze wordt op verschillende dagen ingezet en werk samen met meerdere collega’s.
Daarnaast functioneert ze als inzameladres en coördinator van Zaden voor Voedsel (ZvV), een
initiatief dat 11 jaar geleden is ontstaan in België en zich de laatste jaren, mede door het
gebruik van sociale media, heeft uitgebreid.
Zaden voor Voedsel ondersteunt kleine ontwikkelingsprojecten in gebieden waar zaden voor de
gewone mensen onbetaalbaar zijn. De coördinatoren van ZvV sturen een pakket met
verschillende zaden naar een contactadres van het project in Nederland en die persoon zorgt
voor transport naar het project.
De pakketten stellen ze samen uit zaden die door mensen thuis uit paprika’s, meloenen en
pompoenen gedroogd en veelal per post naar ZvV gestuurd worden. Ook maken ze gebruik van
zaden van moestuiniers en enkele zadenhandelaren die hun retourproducten aan ZvV doneren.
Op deze manier hoeven deze zaden niet vernietigd te worden en leveren daarmee een bijdrage
aan duurzaamheid.
Als u denkt hieraan mee te willen werken, gooi dan uw zaden uit paprika, meloen en pompoen
in het vervolg niet meer in de kliko, maar droog ze op een bordje, voorzie een envelop van de
soortnaam en doe ze in de brievenbus op Gooilandlaan 24. Hebt u een grotere hoeveelheid en
past het niet door de brievenbus? Er staat een bankje naast de voordeur, daar kan het neergelegd
worden.
Zaden voor Voedsel is actief op Facebook, eventueel kunt u lid van deze groep worden en blijft
u op de hoogte van de activiteiten.
www.seedsforfood.one
email: marja@seedsforfood.one

