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Wereldtuin/Westbeemster

Half verscholen achter de RK Johannes de  

Doper kerk in Westbeemster heeft zich in de 

pastorie-tuin De Johanneshof een bijzondere 

gemeenschap gevormd. Een grote en wisse-

lende groep vrouwen van Nederlandse - en 

niet-Nederlandse achtergrond. Twee keer per 

week komen ze hier naartoe. Vanuit de hele 

regio, van Purmerend en Edam tot van ver  

boven Alkmaar. 

Jun, die uit Nepal komt, ontvangt me met  

koffie en thuisgebakken koek in de feestelijk 

gedecoreerde open schuur met rijen banken 

en tafels. De gemeente had haar gewezen op 

de mogelijkheid via de Wereldtuin haar isole-

ment en verlegenheid te doorbreken.  

Andere vrouwen komen ook via bijvoorbeeld 

een AZC of een inburgeringscursus. Trots 

toont Jun me nu de potten zelfgemaakte jam 

en chutney die in het winkeltje aan bezoekers 

worden verkocht. Zo raakt ze steeds meer 

thuis in de Nederlandse taal.

“We waren zo mooi op gang, maar door  

corona hebben we echt een flinke klap gekre-

gen”, vertelt Fleur Dejong. Zij is coördinator 

bij de Wereldtuin, en taaltrainer van beroep. 

“We hadden bijvoorbeeld een prachtig 12  

wekenproject.” Fleur laat een verslag zien 

met schitterende foto’s. Een project met tien 

Nederlandse en tien buitenlandse vrouwen. 

Ze gingen naar het strand, werkten in de tuin 

en kookten op open vuur. Dat sloot voor veel 

“Je leert zoveel van elkaar”
Westbeemster - “Ik kom hier altijd blij en gelukkig vandaan”, zegt Carolien, een van de vrijwilligsters van de 

Wereldtuin in Westbeemster. “Hier samen zijn, samen in de tuin werken of iets maken. Niks moet, ieder kan 

z’n eigen ding doen, alles is goed.” Achter haar liggen de schoon geharkte bedden van de groentetuin te  

wachten op de lente. Aan de andere kant van het pad strekken de eerste sprietjes van de bloementuin zich al 

uit naar de zon. “Het draait eigenlijk allemaal om ontmoeting, je leert elkaar kennen, en dan leer je zoveel van 

elkaar.” 

buitenlandse vrouwen aan op hun ervaring

in het eigen land. Nu konden zij hun ‘oude’ 

vaardigheden goed gebruiken. Tijdens de  

gezamenlijke maaltijden, bereid met produc-

ten uit de tuin, deelden ze hun verhalen en 

recepten.

“Taal is belangrijk”, zegt Fleur. “Om je verhaal 

te kunnen delen met de mensen om je heen 

moet je je een beetje vertrouwd voelen in de 

taal.” Zaaien, oogsten, koken, verzorgen, over 

de hele wereld zijn dat door de eeuwen heen 

vertrouwde bezigheden van de vrouw. En als 

je de taal (nog) niet spreekt ontstaat door  

samen in de tuin te werken toch een gevoel 

van verbinding. “In zo’n project werken we in 

twaalf weken toe naar een eindfeest, met 

proeverij, muziek, kunst en cultuur. Ik hoop zo 

dat dat dit jaar toch weer mogelijk wordt”, 

verzucht Fleur hartgrondig.

Maar ook zonder project is er voor iedereen 

– ook voor ‘zo maar’ bezoekers – veel te 

beleven in de Wereldtuin. Iedereen kan  

binnenlopen, ook met kinderen, en genieten 

van die sprookjesachtige plek. Er is een pluk-

tuin waar je via een abonnement je eigen 

bloemen kan plukken, er is mogelijkheid op 

afspraak groenten te kopen, zo van het land. 

Bijzonder,
maar toch

GEWOON

Of producten van het ‘naaiatelier’ of uit het 

‘kunst atelier’. Als je je van tevoren aanmeldt 

kun je tegen een kleine vergoeding dinsdags 

en donderdags zelfs deelnemen aan de lunch. 

Langs paadjes die door een paar vrouwen zo-

juist met verse houtsnippers begaanbaar zijn 

gemaakt, neemt Fleur me mee naar de oude 

pastorie. Ze zijn heel blij dat de kerk hen dat 

monumentale gebouw ter beschikking heeft 

gesteld. De organisatie voelt zich gesteund 

door veel verschillende mensen en organisa-

ties die bijdragen aan het voortbestaan van 

de Wereldtuin.

Zolang het nog koud is wordt er ook binnen in 

de pastorie gewerkt. In het kunstatelier is  

Salma, die uit Afghanistan is gevlucht, bezig 

een beschilderd uithangbord voor het Wereld 

Kunst Atelier te maken. Heel secuur volgt ze 

met haar penseel de sierlijke Arabische let-

ters. Zoekend naar woorden vertelt ze dat ze 

hoopt dat haar bord veel bezoekers de tuin in 

zal lokken. Op de bovenverdieping is het naai-

atelier. Er staan twee moderne, via een actie 

verkregen naaimachines. Trots tonen Huda, 

die uit Irak komt, en Menuka uit Nepal, wat ze 

zoal gemaakt hebben. In het land van herkomst 

werkten ze ook als naaister, nu kunnen ze hun 

oude vak weer uitoefenen. Het naaiatelier 

heeft zich gespecialiseerd in recycling: oude 

broeken en jurken worden omgetoverd tot 

schitterend bewerkte tassen en schorten.   

En er wacht een rij kleurige zelfgemaakte 

mondkapjes op liefhebbers. Terwijl we rond-

lopen maakt Fleur via haar telefoon een  

video-verslag van wat er die ochtend gebeurt. 

Die filmpjes worden doorgestuurd naar de 

vrouwen die er vandaag niet zijn. “Zo blijft  

iedereen erbij horen....”

Uiteindelijk belanden we in de Wereld Cantina, 

de open schuur waar de Somalische Naima 

samen met de Afghaanse Aziza in de buiten-

keuken een heerlijke groenten-stoofpot  

hebben bereid. De plek waar ze allemaal  

lunchen, en waar ze - zodra de tuin weer hele-

maal opengaat - graag gasten ontvangen met 

verse zelfgemaakte producten uit de tuin. 

Kijk voor wanneer de Wereldtuin weer  

helemaal open is op de website:  

www.dejohanneshof.nl


