
                                     Zaden voor voedsel. 

  

 

 

Onze vuilnisbakken, composthopen en afvalterreinen liggen vol met afval 

van eten. Veel terecht, maar ook zonde van al die zaden die er tussen 

zitten. Daar kunnen andere bevolkingsgroepen in de wereld nog van eten.  

  

Prof. Dr. Willem van Cotthem begon in 2005 als raadgever bij Unicef bij het project Familietuintjes 

en schooltuinen in de vluchtelingenkampen van Algerije. Sommige mensen leven daar al een 30 

jaar! Het aanleggen van de tuinen vormt geen probleem, er is ruimte genoeg. Als er een 

wateropslorpende bodemverbeteraar (bedacht door deze Professor) in de grond gemengd wordt, 

volstaat een kleine hoeveelheid water om de bodem voldoende vochtig te houden voor een 

continue plantengroei. 

  

Wat ontbreekt zijn voldoende zaden van tropische vruchtensoorten, te duur in de handel en deze 

mensen hoeven geen bijzondere soorten, ze willen over wat sappig voedsel kunnen beschikken in 

de heetste tijd van het jaar, als niets anders nog groeit in de woestijn. In de herfst en winter kunnen 

ook klassieke groentezaden gebruikt worden. 

  

Zaden werden tot nu toe uitgedeeld in Algerije, Malawi (Zd Afrika), Tamil Nadu (Zuid-India), 

Dovenschool van Ouahigouya (Burkina Faso). Bij genoeg aanvoer komen er nieuwe projecten bij. 

  

Lijst met welkome zaden: Galiameloen ,  Nectarine,  Perzik,  Watermeloen,  Avocado,  Dadel,  

Kiwi, Amandel, Passievrucht, Abrikoos,  Papaya, Lychee,  Mango, Ananas.  En eigenlijk de 

zaden van ALLE TROPISCHE (exotische ) VRUCHTEN 

 

Lijst met welkome groente :  Paprika (rood, geel, oranje),  Tomaat, Boomtomaat, Pompoen, 

Courgette, Komkommer, Aubergine, Avocado, Rode Spaanse peper, Erwten en andere 

Bonen, Kruiden, Koolzaad, Maïs, Rucola 

 

Zaden droog, zonder vruchtvlees en graag per soort verpakt en duidelijk aangeven wat er in 

zit.  

 

Pitten van alle Citrusvruchten ( Citroen, sinaasappel,pompelmoes,mandarijntjes, . . ) blijven 

slechts een beperkte tijd kiemkrachtig. Daarom worden deze niet meer ingezameld. 

  

U kunt de zaden inleveren : 30 maart 2014 bij de opening van de Historische kruidentuin van 

Eetbaar IJsselstein en op de vrijdagmiddagen als de tuin open is. 
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