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Nieuws van de collectieve B.D.tuinderij in oprichting
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Zondag 21 juni, Haarlemmerhoutfestival / Milieuplein.
Milieuplein.
KOMT ONS ZIEN
Opnieuw presenteren we het Farmer John Project. Nu in de Haarlemmerhout
tijdens het jaarlijkse festival. Het festival duurt twee dagen. Wij zijn er op zondag
en staan samen met Vrij Waterland in een kraampje op het Milieuplein. De
gemeente Haarlem heeft 8 millenniumdoelen omschreven waar ‘duurzaam
produceren’ er een van is. Het Farmer John Project doet mee in de kring van wel
10 mooie initiatieven die duurzaamheid in hun vaandel hebben. Voor de
biologisch-dynamische land- en tuinbouw is dit een grondbeginsel !
We staan met ons kraampje op het Vlooienveld, in de hoek van Paviljoenslaan en
Kleine Houtweg. En we gaan zo veel mogelijk bezoekers vertellen over de
collectieve tuinderij om zo weer nieuwe belangstellenden te mogen werven.
Natuurlijk zijn de ‘oude’ belangstellenden ook hartelijk welkom om even langs te
komen.
We hebben dringend hulp nodig
nodig.
Onze werkgroep bestaat inmiddels uit acht personen die al heel wat vrije uren in
zetten voor het op poten zetten van het Farmer John Project. Dank zij hun werk
presenteren we binnenkort ons project aan de gemeente Haarlem.
Maar nu lopen we aan tegen klussen waarvoor meer deskundige kennis vereist is.
Help ons bij het vinden van:
• Een jurist – liefst op het gebied van ondernemingsrecht – die ons wil
adviseren over de structuur van het project.
• Een notaris die gratis of voor weinig geld een akte wil maken.
Als deze klussen gedaan zijn, dan is de weg vrij om fondsen te gaan aanschrijven
om ons te steunen met subsidies.
• Iemand die ons wil helpen met het aanschrijven van subsidieverstrekkers is
dan onze volgende vraag.
• En last but not least: iemand die kan adviseren bij de aanpak en het maken
van P.R..
Reageren: farmerjohnproject@gmail.com
per post: Parklaan 65, 2011 KS, Haarlem.
De informatiemiddag op Vrij Waterland
was een gezellige happening. Ruim 40 bezoekers kregen van alles te horen over
B.D.groenteteelt en de voortgang van de plannen. Er was thee en rabarbertaart en
veel enthousiasme waardoor we geïnspireerd weer verder kunnen!
We wensen je een fijne zomertijd en we hopen op een warm weerzien in de herfst.

