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Hallo allemaal! 
 
We zijn afgelopen vrijdag weer met onze trouwe VW golf in Bosnie aangekomen, deze is ondertussen de 
400.000 km gepasseerd en is ‘still going strong’. De volgende ochtend hebben we bij onze buren buiten op 
het terras in de zon koffie gedronken (en dat op 13 januari!!) ter gelegenheid van het ploegen van hun 
moestuin. Dat gebeurde door een buurman die zijn paard met ploeg had meegenomen. Die moest er hard 
aan trekken. Mooi samenspel van boer en paard: het paard wordt enkel met de stem bestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En de boer, hij ploegde voort….. 
 
Ontwikkelingen Plantarium 
De afgelopen weken in Nederland hebben we ook gebruikt om de ontwikkelingen door te spreken en de 
mogelijkheden op een rij te zetten. Dit naar aanleiding van het besluit om de productie in het laboratorium 
stop te zetten. De huidige productie heeft simpelweg nog een te lange en risicovolle periode nodig om 
kostendekkend te worden. Het laboratorium blijft wel in stand en kan per direct weer in productie gebracht 
worden. 
 
Dit betekent dat er 2 activiteiten overblijven: import, productie en verkoop van groen inclusief tuinprojecten 
en de productie van bloemzaden. Hiermee wordt de basis voor onszelf om in het bedrijf actief te blijven erg 
smal, zeker financieel. We hebben daarom in overleg met de aandeelhouders besloten om na de 
afbouwfase van het laboratorium te stoppen bij Plantarium. Afhankelijk van de ontwikkelingen en de te 
maken keuzes mbt de wijze van voortzetting kunnen we dan bekijken of wij ook bij de vervolgfase betrokken 
zijn. Dit zal in de komende periode duidelijk worden. Hierin zal voor ons leidend zijn in hoeverre het binnen 
onze visie past: het creëren van banen voor Bosniërs.  
 
Dit betekent voor ons nu een ‘open’ periode waarin we bekijken welke verdere mogelijkheden er voor ons 
zijn. In eerste instantie kijken we hiervoor in Bosnië. We voelen ons hier prima thuis en zouden graag hier 
verder werken binnen onze visie. We voelen ons ook geleid om hier te zijn en willen dan ook graag blijven, 
we staan open voor nieuwe mogelijkheden en zullen deze actief zoeken. We vinden het uiteraard erg 
jammer dat deze fase zo afgerond moet worden, net nu we met veel buitenwerk het gevoel hebben dat we 
het in de vingers krijgen en fors door kunnen gaan groeien. Het is ook voor het personeel van het 
laboratorium erg jammer, zij verliezen nu hun baan. Tegelijk is het ook voor hen geen grote verassing, ze 
zagen de realiteit van het te lage aantal af te leveren planten ook en wisten dat dit niet zo door kon gaan. 
Voor ons is gelukkig wel duidelijk dat wij zelf het sluiten van het lab niet hadden kunnen voorkomen. 
 
Het is op het moment een rustige periode met het buitenwerk. We maken daar ook dankbaar gebruik van 
om wat extra uit te rusten en bij te slapen. Het laatste jaar heeft relatief toch iets te weinig rustpunten gehad 
merken we ;-). In dit geheel gaat het goed met ons en we kijken uit naar wat er gaat komen.  
We zijn in de komende periode dus gewoon in Bosnië en in de loop van de komende periode zal blijken wat 
de vervolgstappen worden. We zien er naar uit! 
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Hoort ploegen bij oogsten? Alleen als je gezaaid hebt       ;-) 

  


