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Hallo allemaal! 
 
Tjonge, wat zijn wij afgelopen week druk geweest op Plantarium. We hebben allerlei soorten van 
zaden geoogst en onkruid verwijderd. Het belangrijkste is dat we nu -voor het eerst- een van de 
tunnelkassen vol hebben staan met 4500 potten met jonge plantjes (Cuphea). Daar hopen we in de 
herfst flink zaad van te oogsten! Het was een hele logistiek operatie. Je zag de werkers opbloeien 
doordat Ron het geheel organisatorisch goed voor elkaar had. Zo konden ook zij lekker efficiënt 
doorwerken. 
 

  
 

  
7 juli: Cuphea vanuit de plug in 3 liter pot en uitgezet in tunnelkas van 340m2 
 
Verder is een personeelslid vertrokken, omdat hij te hard moest werken! Dit is voor ons goed 
nieuws, want de volgende dag is zijn plek ingenomen door een nieuwe jonge man die wèl de 
handen uit de mouwen wil steken. Het geeft veel voldoening dat je zo iemand nu werk kan 
aanbieden. Daarom zijn we hier gekomen: kansen bieden! Het lijkt wel of sinds wij er zijn het 
personeel ‘als vanzelf’ zich uitselecteert. De negatievelingen vertrekken en er wordt voorzien in 
nieuwe gemotiveerde werkers. Het voelt voor ons heel sterk alsof ‘Iemand’ achter de schermen de 
regie voert over dit proces.  
 
Voor alsnog werken we hier heel hard, komen vele moeilijkheden tegen en hebben nog geen salaris 
gezien. Ondanks dat ervaren we heel veel voldoening. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken, 
dat we zo enorm zeker weten dat we consequent aan een duidelijk doel werken, dat past bij wie wie 
zijn, onze ervaring en wat we kunnen. Kortom, we zijn in ons element en op onze plek. Dat wensen 
we u/jou ook van harte toe! 
 
Als laatste nog wat extra foto’s van het begin van de Cuphea hier. Het begon met 1 zakje zaad uit 
Nederland dat in 6 kratjes werd gezaaid eind mei. 
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 16 juni  vanuit de kratten in pluggen   16 juni plantjes in plug 
 

  
 8900 plantjes , 19 juni     4 juli tijd om uit plug te halen 
 

 
 7 juli mooie sterke plantjes in de tunnelkas 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Ron en Brigitta     brigitta@broninfo.nl + www.broninfo.nl  


