7 oktober 2020

Nieuwsbericht De Proeftuin
Hallo allemaal,
Onze droom leeft nog steeds: Wij willen in Zwolle een nieuw kindcentrum beginnen. Een
nieuw idee met een andere natuur, genaamd De Proeftuin. Een plek waar christelijk
onderwijs en opvang samenkomen. De plek waar je het leven leert proeven!
In De Proeftuin spelen ritme, ruimte en rituelen een grote rol. De visie van De Proeftuin is te
vinden op www.deproeftuinzwolle.nl
Vorig jaar is het idee gelanceerd op een ouderavond van kindcentrum Aquamarijn. Wij
kregen enthousiaste reacties en veel motivatie om verder te gaan met dit project. Door het
coronavirus konden wij onze droom minder zichtbaar maken dan gehoopt. Toch wordt De
Proeftuin steeds concreter.
Om te kunnen starten hebben we een locatie nodig in Zwolle. De gesprekken met de
gemeente vinden hierover plaats. Op dit moment staat er een locatie voorgesorteerd aan de
Monteverdilaan (Holtenbroek) en op langere termijn meer in het midden van Zwolle.

Vanaf deze week zetten wij een vragenlijst uit om de belangstelling van De Proeftuin te
peilen. Daarnaast willen wij met deze vragenlijst ook gericht nagaan hoe jullie belangstelling
zich verhoudt tot de locatie. Bij deze ook de vraag aan jullie om deze vragenlijst in te vullen.
Dit kan via https://forms.gle/xUDc8JjzKFDPUZxX8
De vragenlijst is bedoeld voor alle potentiele ouders en wordt verspreid onder alle
vestigingen van Florion in Zwolle. Stuur deze nieuwsbrief dus ook gerust door naar anderen.
Delen wordt gewaardeerd en alvast bedankt voor het invullen!
Met de opbrengst van de vragenlijst gaan we een volgende stap zetten in het project van De
Proeftuin: een mooie plek waar kinderen met het verhaal van God optimaal kunnen
ontwikkelen en leren.
Een start op 1 augustus 2021 is het meest realistisch, een start op 1 januari of in het voorjaar
van 2021 is nog steeds een mogelijkheid. Wanneer wij de gegevens van de vragenlijst binnen
hebben, kunnen wij een gerichte keuze maken over de start.
Wij geloven in dit prachtige en unieke concept en willen dit graag samen doen. Samen met
God en elkaar. Willen jullie bidden dat De Proeftuin mag passen in het plan van onze Heer?
Hartelijke groet,
Namens de kerngroep van De Proeftuin,
Marja van Delden en Pieter Lassche

