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Liesel is docent ambachtelijk 
schoenmaken en shoedeveloper. 
Tijdens haar studie fashion aan  
de HKU ontdekte ze haar passie 

voor het maken 
van schoenen. Het 
woonkamerraam 
fungeert als etalage 
voor de opvallende 
vilten laarzen en 
schoenen die Liesel 
- deels in Finland en 

deels in Portugal - laat produceren. 
“Mensen maken wel eens foto’s 
of bellen aan.” Ook de laars van 
keramiek en miniatuurschoentjes 
op de schoorsteenmantel én stapel 
schoenendozen verraden dat hier 
iemand woont met een liefde voor 
schoeisel. “Als er een lichting bin-
nenkomt uit Portugal staat er een 
stapel tot het plafond, waarnaast de 
familie dan zit te eten, haha.” 

 
 

KOUDE VOETEN
“Ik ben in 2014 begonnen met de 
grijze vilten laars. Ik had altijd kou-
de voeten. Van een vriendin kreeg 
ik toen een keer Russische vilten 
laarzen te leen, van die hele lompe 
om even op te warmen. Nou, in no 
time had ik warme voeten! Toen 
dacht ik: ik kan leesten maken, ik 
kan schoenen maken, ik heb alleen 
nog nooit gevilt, maar dat wil ik 
graag leren. Mijn eerste laarzen die 
ik zelf gevilt heb, zijn heel lomp ge-
worden, maar ik kreeg enorm veel 
complimentjes. ‘Wauw, waar koop 
je die?’ Op een beurs ontmoette ik 
een ontwerper die samenwerkte 
met een Finse viltfabriek, die me 
adviseerde om daar eens te gaan 
kijken. Want zelf alles vilten is niet 
te doen. Met mijn eigen ontwikkel-
de leest heb ik toen in Finland een 

serie ‘sokken’ laten maken. 
De plantaardig gelooide 
zolen worden er vervolgens 
aangenaaid in Portugal. 
Het mooie is: je kan met 
blote voeten erin en zelfs 
met een temperatuur van 
min tien heb je nergens 
last van.” 

LEV’01
“Mijn merk LEV staat voor 
Liesel en vrienden, die me 
geholpen hebben met de 
lancering van de schoenen-
lijn in 2015. De 01 staat 
voor eerste lichting.” Liesel 
verkoopt de schoenen 
rechtstreeks uit huis aan de 
klant, maar gaat ook weer 
op zoek naar winkels van 
waaruit ze kan verkopen. FK 

 “Als de brug er niet 
komt is het moeilijk 
om te voldoen aan 
parkeernormen.”

ANDERE PLEK
De visie van de projectontwikke-
laars sluit nauw aan bij het visiedo-
cument dat de gemeente voor het 
Wolvenplein ontwikkelde: vooral 
groen en autoluw, met behoud van 
het monumentale karakter van de 
voormalige gevangenis om het ver-
leden eer aan te doen en geschie-
denis zichtbaar te maken. 
De voetgangersbrug is in de stuk-
ken van de gemeente op een an-
dere plek geplaatst dan in de visie 
van AM en Levenslang. “We denken 
dat de positie van de brug buiten 
de muur het meest effectief is. De 
gemeente had hem zelf meer ter 

hoogte van Hooghiemstra bedacht, 
wij hebben hem iets naar het zuid-
westen (richting Weerdsingel O.Z. 
red.) geplaatst zodat de brug niet in 
een besloten binnenhof uitkomt.” Je 
wandelt zodoende langs de Tortel-
tuin over de brug zo de parkzone 
van het Wolvenplein in.  
 
MAGERE BRUG
“De brug wordt van de gemeente. 
We hebben ons daarom niet na-
drukkelijk beziggehouden met het 
ontwerp ervan, maar vooral met de 
locatie. Ons idee erbij is echter wel 
dat het een ranke, eenvoudige brug 
is, die nadrukkelijk in het landschap 

Als alles volgens plan verloopt, komt er een voetgangersbrug over de 
Wittevrouwensingel die het te herontwikkelen Wolvenplein verbindt 
met onze wijk. Hierdoor ontstaat er een nieuwe groene wandelroute 
van het Griftpark richting de stad en vice versa én wordt het straks 
mogelijk om buiten langs de oude gevangenismuren en singel te wan-
delen. 

Wat wordt er allemaal gemaakt 
in onze wijk en door wie? Dit 
jaar gaan we daarnaar op zoek.  
Dit keer: Liesel Swart uit de  
Melis Stokestraat ontwerpt vilten  
laarzen en schoenen. “Schoenen 
zijn zó belangrijk voor hoe je je 
voelt en hoe je staat. Ze dragen je 
de hele dag.”
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past. Maar die ontwerpopgave ligt 
primair bij de gemeente die hem 
gaat realiseren.”  
 
INSPRAAK
Maar zover is het nu nog niet. 
“Eerst volgt een intentiedocument 
en daarna het proces om te komen 
tot een bestemmingsplan en om-
gevingsvergunningen,” laat de ge-
meente weten. “Dat laatste wordt 
ook altijd nog opengesteld voor 
reacties/zienswijzen van inwoners 
voordat het college en de Raad 
daar een besluit over neemt. De 
brug zal daar ook in staan.” FK

singel ook hebt. Dat vergroenen van 
het terrein past niet met allemaal 
auto’s. Daarom worden bewoners 
en bezoekers geacht te parkeren in 
de dichtstbijzijnde parkeergarage: 
De Grifthoek. Aangezien die groten-
deels leeg staat is dit de ideale plek 
en ligt een voetgangersbrug dus 
voor de hand. Als die brug er niet 
komt? Dan worden die plannen an-
ders en zul je toch genoodzaakt zijn 
om het parkeren op Wolvenplein 
te gaan realiseren ten koste van 
het groen. Je kunt de parkzone niet 
realiseren als je daar auto’s moet 
gaan stallen.” 

MAKERS 

PLAN VOOR BRUG WEER TERUG  
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Er waren ooit al plannen voor een 
brug (de Grifthoekbrug), met als 
doel de slecht bezette parkeerga-
rage De Grifthoek beter bereikbaar 
te maken vanuit de stad. Er waren 
echter te veel bezwaren vanuit de 
buurt, nut en noodzaak werden 
onvoldoende duidelijk en het plan 
werd in 2010 door de gemeente 
geschrapt.

BRUG EN PARK
Maar tijden en inzichten veranderen. 
De brug speelt nu een belangrijke 
rol in een nieuwe visie op Wol-
venplein die door kopers van het 
terrein, projectontwikkelaars AM 
en Levenslang is opgesteld. Hugo 
Nijhoff van AM: “In ons programma 
komen een kleine veertig woningen, 
werkruimtes, en er is een hotel en 
horeca voorzien. Als de brug er niet 
komt is het moeilijk om te voldoen 
aan parkeernormen. 
We werken aan de versterking van 
de groenstructuur, met een open-
baar park waar nu het stenen voor-
plein is. Via die parkzone kun je ook 
een rondje maken rond de singel 
om de gevangenismuur. Een wan-
delroute zoals je die elders langs de 



KERSTSTAL EN KERSTMARKT
Hoogtepunt op kerstavond vrijdag 
24 december, is elk jaar weer de 
levende kerststal in de stal van 
Griftsteede, de stadsboerderij in het 
Griftpark. Die ging vorig jaar he-
laas niet door, maar dit jaar ligt er 
hopelijk weer een baby in de kribbe. 
Het terrein wordt stemmig versierd 
en rond de vuurkorven kan warme 
chocolademelk en glühwein worden 
gedronken. Ook worden er kerst-
liedjes gezongen, en er zijn dit jaar 
ook plannen voor een kerstmarkt van 
14.00 tot 19.00 uur.

KERSTBOOM
Wil je dit jaar een echt groene Kerst 
vieren, dan kan dat met een huur-
kerstboom, die na de kerst weer 
terug de natuur in gaat. Via vrijwil-
ligersorganisatie huureenkerstboom.
nu kan een boom besteld worden 
die op 11 december bij Griftsteede 
kan worden opgehaald. Deze Servi-
sche spar met kluit, mag vier weken 
mee naar huis en wordt 8 januari 
weer ingenomen en herplant op een 
landgoed bij Leusden. Bestellen kan 
tot uiterlijk 5 december!

Hans van Lunteren is beeldend 
kunstenaar en één van de initiatief-
nemers van het project. Hij hoopt 
mensen bewust te maken van plek-
ken waar de natuur in gesprek gaat 
met de stedelijke omgeving. “Het 
zaailingenproject is een druppeltje 
op de gloeiende plaat van het inzicht 
ontwikkelen,” vertelt Hans. “Wij moe-
ten proberen om in stedelijk gebied 
de natuurlijke dynamiek van de plek, 
de manier waarop de natuur weer 
bezit neemt, in te schakelen in de ver-
groening van onze stad.”

NATUURLIJKE RIJKDOM
“Een zaailing komt voort uit de na-
tuurlijke dynamiek van de plek. Een 
heleboel factoren maken het mogelijk 
dat een zaadje gewoon op die plek 
gaat groeien. En vaak zie je dat het 
ook klopt dat het daar gaat groeien. 
Anders zou het daar niet ontkiemen,” 

legt Hans uit. In de rubriek ‘Toeval-
lig Groen’ van RTV Utrecht en DUIC 
is te zien hoe bewoners zaailingen, 
van iep tot moerbei, bij hen in de 
buurt respecteren en snoeien wan-
neer nodig. Deze verhalen sluiten 
mooi aan bij het doel dat Hans voor 
ogen heeft, namelijk dat mensen: 
“de natuurlijke rijkdom als schoon-
heid gaan waarderen.”

WALNOOT
De teunisbloem in zijn tuin, de 
berk voor zijn atelier aan de Van 
de Mondestraat, de vijg voor het 
huis van zijn inmiddels overleden 
buurvrouw; het zijn allemaal bij-
zondere zaailingen die Hans noemt. 
Een ander voorbeeld is de walnoot 
die is gaan ontkiemen naast een 
heg op de Willem Arntszkade. Deze 
is waarschijnlijk door een kraai of 
ekster daar terechtgekomen. Deze 

vogels laten walnoten vallen vanaf 
een hoogte, maar op deze plek zijn 
ze waarschijnlijk een opengeklapte 
walnoot ‘vergeten’ op te eten. Hans: 
“Van deze zaailing maak ik een pro-
ject samen met bewoners. Hiervoor 
ga ik ook met de wijkopzichter in 
gesprek.” Momenteel snoeit de  
‘heggenman’ de walnoot namelijk 
op dezelfde grootte als de heg.

ZAAILING GEWENST
Heb je zelf ook een zaailing ontdekt 
en wil je dat deze blijft? Meld deze 
dan op toevalliggroen.nl. Je kunt de 
boom of heester ook nomineren en 
het statuslabel ‘Zaailing Gewenst’ 
geven. Hiermee geef je aan dat je  
de zaailing in de omgeving waar-
deert en dat deze mag uitgroeien 
en bijdragen aan vergroening van 
de stad. Deze statuslabels zijn onder 
andere verkrijgbaar op de stadsboer-
derijen van Utrecht Natuurlijk.  MB

www.toevalliggroen.nl.

Wat is er allemaal rond kerst te doen in onze wijk?

Wanneer een vogel een zaadje uitpoept, kan het zomaar zijn dat op die 
plek een prachtige boom ontstaat, oftewel een ‘zaailing’. Met het project 
‘Toevallig Groen, Zaailingen van de Stad’ ontstaat meer bewustwording 
voor de spontaan opgekomen bomen en heesters in Utrecht.

KERSTMUZIEK
Dit jaar geen ijsbaan op het Willem 
van Noortplein, maar wel weer de 
grote kerstboom met lichtjes. De 
ondernemersvereniging heeft verder 
plannen voor muzikale gezelligheid 
zoals carols zingen en akoestische 
bandjes. 
Muziek staat ook centraal bij de Mu-
ziekFabriek. Deze organisatie verhuis-
de deze zomer naar de Bemuurde 
Weerd. In december worden speciaal 
ter kennismaking kerstcursussen ge-
organiseerd voor zowel kinderen als 
volwassenen. Met kinderen worden 
in twee of drie bijeenkomsten kerst-
liedjes ingestudeerd op instrumenten 
of in een koor. Voor volwassenen is 
er een kerstpopkoor en een ukelele 
kerstcursus. Mensen met een U-pas 
krijgen korting op deelnamekosten. 
De cursussen sluiten af met een 
kerstconcert op zondag 19 december 
met glühwein bij de buren van Het 
Muzieklokaal.

SAMEN ETEN
Ook in Buurtcentrum de Leeuw 
vinden kerst-activiteiten plaats. Zo 
kunnen er begin december feestelijke 
kerststukjes worden gemaakt. Daar-

Blik, plastic en pakafval hoef je niet meer te scheiden. Het mag gewoon 
weer bij het restafval. In de fabriek wordt het namelijk gescheiden van de 
rest en dat levert nóg meer herbruikbaar materiaal op. Alles mag dus op 
één hoop, behalve glas en papier. 

naast organiseren de verschillende 
eettafels gezellige kerstdiners.
Vrijwilligers koken elke eerste 
dinsdag en derde donderdag van de 
maand een maaltijd, en dinsdag 14 
december is dat een kerstdiner.
Organisatie ‘Oma’s soep’ helpt 
senioren door samen met jongeren 
gezellig soep te maken. Dat gaat 
in de decembermaand ook weer 
gebeuren: op dinsdag 21 december 
wordt er weer samen soep gekookt 
en gegeten. Kijk op de website van 
Buurtcentrum de Leeuw of in ‘de 
ladder’ voor telefoonnummers en 

mailadressen om je aan te melden 
voor de activiteiten. MV

Wij wensen iedereen hele fijne Kerst-
dagen! 

https://wijkwijzernoordoost.nl/
activiteiten
https://nl-nl.facebook.com/buurt-
centrumdeleeuw
https://huureenkerstboom.nu
https://www.demuziekfabriekut-
recht.nl/

VOTULAST IN WO II 

In mei 1945 was Utrecht en de rest 
van Nederland dan eindelijk bevrijd. 
Over wat er daarna gebeurde is ook 
nog wel wat te vertellen. 

BEVRIJDINGSFEESTEN
Drie maanden na de bevrijding is er 
een groot feest voor inwoners in de 
Van Humboldtstraat en tien omlig-

gende straten. Voor de organisatie 
daarvan was een comité in het leven 
geroepen. Op de foto (Utrechts 
Archief) zien we het comité voorop 
gaan tijdens een feestelijke optocht, 
met vierde van links voorzitter Slot 
van de kantoorboekhandel in de Wil-
lem van Noortstraat. Er zijn kinder-
spelen, zoals hier in de J.D. Van der 

Met de inval van de Duitsers in Nederland op 10 mei 1940 begon voor ons 
land de Tweede Wereldoorlog. Wat betekende dit voor onze wijk? In deze 
rubriek gaan we dit jaar in op deze vraag. We richten onze blik dit keer op 
gebeurtenissen die na de bevrijding plaatsvonden. 

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

KERST IN VOTULAST 

WAARDERING VOOR 
TOEVALLIG GROEN    

Horizontaal:
2. Geluidseffect in het huis van de koning
4. Mooie vriendin had hier haar bordeel
7. Oversteek naar windstreek in Vogelenbuurt
8. Hier woont de bedenker van het kinderwetje
9. Ontslagen geesteszieken wonen hier niet meer aan het water

Verticaal
1. Het meisje heeft hier vleugels
3. Niet heet, niet koud en ook niet krom
5. In dit grachtje zie je de vis niet zwemmen 
6. Brouwers plukken hier hun grondstof

Dit keer een straatcryptogram. Vul de gezochte straatnamen in bij de  
juiste cijfers. Vul dan onderaan het woord in wat we zoeken. Stuur de  
oplossing vóór 17 december 2021 naar info@votulastkrant.nl. Onder de  
goede inzendingen wordt een bon t.w.v. 25 euro verloot, te besteden bij  
een lokale ondernemer naar keuze. Succes!
 

PUZZEL EN WIN! 

Waalstraat. Op het speelveld aan de 
Ingen Houszstraat is het ook feest. 

JOODSE INWONERS
Het is lang niet voor iedereen feest; 
namelijk niet voor de mensen die 
iemand hadden verloren. De enkele 
joden die de concentratiekampen 
hadden overleefd en joden die uit 
hun onderduikadres naar de stad 
terugkeerden, werden zakelijk en 
ongastvrij behandeld. Pas eind 2020 
werd hier diepe spijt over betuigd. 

LEEFSMA 
Jaap Leefsma, broer van de in onze 
wijk wonende Leo, overleefde de 
oorlog. Hij maakte een doorstart 
met de meubelstoffenhandel van 
zijn vermoordde broer. In de St.-
Jacobstraat liet hij in de jaren 50 een 
kantoorgebouw (tussen de Jacobi-
kerk en de Bijenkorf) neerzetten. 

OORLOGSMONUMENT
Aan de Ingen Houszstraat wordt kort 
na de oorlog een monument van 
beeldhouwer Willem van Kuilenburg 
onthuld. De zandstenen sculptuur 
in het midden van het monument 
stelt twee mensen voor met hun 
ruggen naar elkaar toe en de armen 
uitgestrekt. De twee oorspronkelijke 
hoofden zijn helaas vernield. Later 
zijn er nieuwe hoofden geplaatst. 

VAN DER VEEN EN MÜLLER
Jopie van der Veen, het meisje van 
het dagboek, leeft haar leven, komt 
in Apeldoorn terecht waar zij in april 
2005 op 78-jarige leeftijd overlijdt. 
NSB’er Frits Müller wordt tot tien 
jaar celstraf veroordeeld waarvan hij 
er bijna zes jaar van heeft uitgeze-
ten. In 1960 is hij overleden. En zo 
komt er een eind aan mijn serie over 
de Tweede Wereldoorlog. GJvZ

Oplossing vorige keer

Onze mailbox stroomde dit keer over 
van de inzendingen, en bijna ieder-
een had de puzzel goed opgelost. 
De vraag die er uit kwam was: Over 
welke straat gaat deze puzzel?
Het antwoord was: De Merelstraat.
Uit de goede inzendingen hebben 
we een winnaar getrokken. Rik van 
Ek gefeliciteerd, de prijs komt naar 
je toe!

NIEUWE 
REDACTEUR 
GEZOCHT

Lijkt het je leuk om mee te  
werken aan onze krant?  

Neem dan contact met ons op:  
www.votulastkrant.nl  

of stuur een mailtje naar  
info@votulastkrant.nl

fo
to

 J
vH

fo
to

 M
Vb



 

ESTAFETTEESTAFETTEESTAFETTEESTAFETTE

VOTULASTLADDER

Vrijwilligers gezocht: Als dierbe-
geleider mee met de dieren naar 
het Wilhelmina kinderziekenhuis
Al jaren gaan dieren van Griftsteede 
naar het kinderziekenhuis in Utrecht 
op bezoek bij de kinderen. Om dat 
te kunnen blijven doen is Stads-
boerderij Griftsteede op zoek naar 
vrijwilligers. Eén keer in de twee 
weken op donderdag (het hele jaar 
door) gaan vrijwilligers met die-
ren naar het WKZ. Je bent hier als 
vrijwilliger ongeveer van 13.30 tot 
15.30 uur mee bezig. De chauffeur 
van Utrecht Natuurlijk brengt je 
van Griftsteede naar het ziekenhuis 
heen en weer terug.
Meld je aan door een mail te sturen 
naar griftsteede@utrechtnatuurlijk.nl

Naailes voor beginners in Buurt-
centrum de Leeuw
Wil je je eigen kleding leren maken? 
Of weten hoe je een bestaand  
kledingstuk kunt aanpassen?  
Elke woensdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur zijn er naailessen 
voor beginners in Buurtcentrum de 
Leeuw. Er zijn nog enkele plekken 
vrij. Meer informatie?  
info@kortvanstof.net

Oma’s soep in Buurtcentrum de 
Leeuw
Dinsdag 21 december wordt er 
vanaf 11.30 uur weer samen soep 
gekookt en gegeten. Aanmelden 
hiervoor kan via de mail op 
utrecht@omassoep.nl of bel  
06-38251389.

Kerststukjes maken 
In Buurtcentrum de Leeuw op 
dinsdag 10 december. Opgeven bij 
Bep van Rees via telefoonnummer 
06-11397593 of per mail:  
bvrees@dock.nl
 
Kerstdiner
Elke eerste dinsdag en derde  
donderdag van de maand koken 
vrijwilligers een maaltijd in  
Buurtcentrum de Leeuw. Dinsdag 
14 december is dat een kerstdiner. 
Bewoners uit Noordoost (45+)  
kunnen zich hiervoor opgeven  
bij Wil Cooiman via telefoon- 
nummer 030-2733101.

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in december en januari plaats-
vinden. De volgende wijkkrant 
verschijnt begin februari. Organi-
seert u in februari of maart een 
buurtactiviteit? Laat het ons vóór 
14 januari weten, dan nemen we 
een aankondiging op in de volgen-
de agenda. Of plaats uw bericht 
zelf rechtstreeks op het prikbord 
van www.votulastkrant.nl We zijn 
ook te vinden op Facebook: www.
facebook.com/Votulastkrant

ESTAFETTE

Op een behoorlijk onstuimige middag worden we 
door dierenverzorger Pim Schuitema door stads-
boerderij Griftsteede rondgeleid.  

De bewoners in de Simon Stevin-
straat, de Zacharias Janssenstraat 
en de Jan van der Heijdenstraat 
zijn erg close met elkaar en zien 
deze buurt als een dorp in de stad. 
Monique beschrijft haar buren als 
heel vriendelijk en sociaal; zij en 
haar man zijn erg blij met een huis 
in deze omgeving. Emma en Xavier 
zijn samen bij hen op bezoek, maar 
ook dochter Mia heeft zich op het 
interview voorbereid.

DE HOND 
Xavier vraagt namens haar over 
Walter, de hond van Monique en 
Paul. “We kochten de hond niet 
vanwege de corona-lockdown,” zegt 
Monique. “We hielden allebei van 
honden. De cocker-spaniel was de 
hond die we het leukst vonden en 
binnen enkele maanden konden we 
deze ophalen, net voor de eerste 
lockdown. Omdat Paul ook meer 
thuis werkte, was dat voor het 
verzorgen van Walter heel erg fijn.” 
Monique houdt veel van deze hond: 

“Honden leven in het moment, 
genieten en spelen met een bal en 
denken niet aan de problemen van 
morgen of volgende week. Het is 
ook heerlijk om samen te wandelen 
met de hond en er is mooie natuur 
in de omgeving van Utrecht.”
Monique schrijft freelance voor 
lifestyle magazines en kan dat 
vanuit huis doen wanneer het haar 
uitkomt. Paul werkt voor een groot 
ingenieursbureau en houdt zich 
bezig met innovatie.

HET MOOISTE 
Emma, die drie jaar geleden vanuit 
Australië naar Nederland kwam, 
wil heel graag weten wat er nou 
het mooiste is aan Nederland. 
Paul vindt ondernemerschap heel 
belangrijk in Nederland, naast zijn 
reguliere baan heeft hij een eigen 
bedrijf, Slobber & Blik, waarmee hij 
borrelpakketten met bijzondere wij-
nen en delicatessen uit blik levert.

DE LIEFDE
“Is er iets dat niemand van jullie 
weet?” Dat is geen eenvoudige 
vraag voor Paul en Monique. Ze 
vertellen hoe ze elkaar ontmoet 
hebben. Dat was tien jaar geleden 
bij Ekko. WhatsApp was net nieuw 
en dat leidde tot een intensief con-
tact. Ze spraken vervolgens af bij 
café Olivier, waar Paul destijds 
werkte. Ze konden daar niet 
ophouden met praten. Op 21 mei 

COLOFON

Zuid-Europese mieren. Dus ook in 
zijn privéleven is hij met dieren in  
de weer.
Dan breekt de zon weer door en 
kunnen we tot slot de konijnen  
buiten in hun nieuwe habitat 
bewonderen. Pim vertelt dat Puck 
de Vlaamse Reus ervoor gezorgd 
heeft dat er een konijnenspeelweide 
kwam. “Hij liet zich nooit vangen als 
de hokken werden schoongemaakt. 
Hij is namelijk dol op rennen en nu 
kan hij dat de hele dag.” JH

EEN DAGJE MEE MET DIERVERZORGER PIM 
Hij vertelt hoe zijn gemiddelde dag eruit ziet. ’s Mor-
gens vroeg wordt als eerste gekeken hoe het met de 
dieren gaat, of ze gezond zijn en of hun hok schoon 
is. Dan krijgen ze te eten en worden de verblijven 
schoongemaakt. Dit is de taak van de vrijwilligers die 
door Pim worden aangestuurd. Aan het einde van de 
ochtend gaan zij naar huis, zodat Pim zich aan andere 
taken kan wijden, zoals teamoverleg, voer bestellen 
en cursussen geven. 

LES AAN SCHOLEN
Op Griftsteede vinden veel lessen aan basisschool-
leerlingen plaats, onder andere over hoe een eigen 
tuin bij te houden, over bodemdieren en het werk op 
de boerderij. Scholen in heel Utrecht kunnen gratis 
lessen afnemen, en kunnen ook gratis champignons 
en plantjes voor de verbouw bij de school krijgen. 
De bij de dieren afgenomen producten, zoals eieren 
en honing, worden in het winkeltje te koop aangebo-
den. Om half vier worden de dieren opnieuw gevoerd 
en deze keer mogen de bezoekers meehelpen. Eens 
in de zoveel tijd wordt er hooi en stro geleverd dat 
naar de zolder moet worden getakeld en dat is een 
behoorlijke operatie.

OPPASSEN MET VINGERS
Als we naar de dierenverblijven gaan, barst er een 
flinke stortbui los. Gelukkig zijn we binnen bij de 
bijzonder nieuwsgierige witte ratjes goed beschut. Je 
moet alleen niet je vinger door de tralies steken, an-
ders zien ze die voor een lekkere snack aan. Ook de 
varkens kunnen met name kindervingers soms voor 
een wortel aanzien.

HELE DAG ETEN
Pim wijst op Ben, het liggende varken, dat tijdelijk door 
een snee in zijn hoef is gevloerd. “De vrijwilligers zijn 
dol op hem. Als je hem onder zijn buik kriebelt, gaat 
hij soms helemaal op zijn rug liggen.” Maar wat maken 
die twee varkens een lawaai! “Dat komt omdat ze mij 
zien,” legt Pim uit. “Dan denken ze dat ze gevoerd wor-
den. Varkens zijn namelijk de hele dag met eten bezig.”

DOL OP RENNEN
Pim is naast zijn werk als dierverzorger natuurfotograaf 
en vertelt dat hij thuis een formicarium heeft (type 
terrarium waarin mieren gehouden worden, red.) voor 
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Naar wie in de buurt ben jij nieuwsgierig? In deze reeks estafette-
interviews bevraagt de ene buurtbewoner de volgende. In de vorige 
krant werd de Australische Emma met haar kinderen geïnterviewd. 
Zij willen op hun beurt graag meer weten over Monique en Paul die 
bij hen om de hoek wonen.

volgend jaar gaan ze trouwen en het 
is belangrijk dat de mensen in de 
buurt het weten, dan kunnen ze het 
vast in hun agenda zetten. RvP
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