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Vrijwilligers

Financiën

Het Griftbosje is een initiatief van buurtbewoners.
En nog steeds zijn het de vrijwilligers uit de buurt
die zich inzetten om deze unieke plek in stand te
houden.

Vanaf het begin hebben de Gemeente Zeist en het
Wijkteam Zeist-West onze plannen rond het Griftbosje van harte ondersteund. De eerste jaren kregen we
vanuit het Wijkteam een financiële bijdrage. Sinds
november 2021 zijn we een stichting en krijgen we een
basis subsidie van de Gemeente.
Daarnaast zijn we afhankelijk van sponsoring door
verschillende fondsen en donaties van “Vrienden
van ‘t Griftbosje” waarmee we onze ideeën kunnen
realiseren.

Van oktober tot en met april is er iedere maand een
werkochtend. Van mei tot en met september werken
we elke maand een vaste avond. Hiernaast zijn er
extra werkmomenten wanneer de situatie hier om
vraagt, bijvoorbeeld bij extreme droogte.
Een paar keer per jaar hebben we overleg over de
voortgang, taakverdeling en nieuwe plannen.

Geschiedenis van ‘t Griftbosje
Mei 2016 ligt er nog een braakliggend en
overwoekerd terrein op de hoek van de
Griffensteijnselaan en Ridderschapslaan.
Buurtbewoners komen bij elkaar en zijn het er
snel over eens dat hier iets moois van te maken
is.
Een plek waar kinderen kunnen spelen en ontdekken en ouderen elkaar kunnen ontmoeten.
Een plek waar biodiversiteit hoog in het vaandel
staat. Waar veel ruimte is voor vogels, insecten
en kleine reptielen.
Vanaf augustus 2017 is er hard gewerkt.
Honderden tegels, hardnekkige braamstruiken
en bergen hondenpoep zijn verwijderd.
Tijdens de schoonmaak van het terrein ontstaan
de ideeën voor herinrichting en wordt de naam
‘t Griftbosje bedacht.
Een waterpomp met een speelbeek, een kleurige
bloemenstrook en bankjes in de zon zijn de eerste projecten die worden aangepakt.
Gedurende de jaren zijn er steeds meer plannen
bijgekomen en gerealiseerd.

Er is ruimte voor ieders kwaliteiten.
De één zorgt voor de catering, een ander weet veel
van snoeien en maaien, we hebben klussers in ons
midden en weer een ander onderhoudt de website.

Wat is er te doen/te zien
Eigenlijk kunt u het best zelf een keer komen kijken.
Wat u zoal kunt vinden in het Griftbosje:

Vrijwilligers bij 5-jarig bestaan
Wil jij misschien ons team komen versterken?
We verwelkomen graag nieuwe enthousiaste
vrijwilligers!

Vanaf mei 2022 richten we ons vooral op het
behouden en beheren van deze prachtige plek.

Stichting buurtinitiatief het Griftbosje

een waterpomp met speelbeek
een zoemstrook
fruitbomen en bessenstruiken
een wilgentenen hut
een mini buurtbieb
picknickbanken en evenwichtsbalken
kleine deurtjes
natuur-o-theek
We doen mee met bijzondere dagen zoals:
NL Doet, Gluren bij de buren en de Natuurwerkdag.
Meer informatie is te vinden op onze website.

www.griftbosje.nl
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