
Meedoen in de samenleving is belangrijk. 
Voor je gevoel van eigenwaarde, sociaal 
contact, dagritme en ook om jezelf te 
ontwikkelen. GroeiTuin013 biedt mensen 
nieuwe mogelijkheden om te leren en 
 ontdekken in een veilige, rustgevende en 
mooie omgeving. Lekker samen bezig zijn 
in de tuin of winkel, met de dieren of met 
onderhoudsklussen. GroeiTuin013 is een 
plek waar je elkaar inspireert en samen 
actief bent. Een plek waar je tot bloei komt. 

Sociale verbinding
Bij de GroeiTuin is een heel diverse groep 
Tilburgers actief: jong en oud, hoog en lager 
opgeleid, autochtoon en met een migratie-
achtergrond, als vrijwilliger of in het kader 
van een  traject. Want al lijkt stadslandbouw 
vooral te gaan om grond en planten, uit alle 
onderzoeken blijkt dat het met name draait 
om mensen: stadslandbouw verbindt! 

Meedoen
GroeiTuin013 is een afspiegeling van onze 
samenleving en alle deelnemers maken 
volwaardig deel uit van de grote en diverse 
groep mensen die op de tuin werken. 
Je kunt bij ons meedoen:
- als vrijwilliger
- in een dagbestedings- of Menss-traject

Kijk voor meer informatie op 
www.groeituin013.nl of neem contact op 
met een van de coördinatoren: 
• Karin Moers: 06 307 595 72 of 
karin@groeituin013.nl 
• Mariël Hallie: 06 834 403 45 of  
mariel@groeituin013.nl

Je kunt ook een mail sturen naar 
info@groeituin013.nl 

Samen groeien en
bloeien op GroeiTuin013
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Zijn diploma MBO-detailhandel  behaalt 
Emiel van Hoek met vallen en opstaan. 
 Tijdens zijn eerste baan blijkt echter al 
snel dat het voor hem lastig is om aan het 
r  eguliere arbeidsproces deel te nemen. 
Vele jaren en banen later, wordt na een 
 uitgebreid onder zoek een  diagnose gesteld. 
Emiel krijgt een indicatie voor  dagbesteding 
en komt uiteindelijk in juli 2018 terecht bij 
de GroeiTuin. 
Hij voelt zich snel op zijn gemak in de tuin 
en bij de diverse collega’s en  leiding. 
Voor het eerst heeft hij het idee dat hij er 
mag zijn én ertoe doet. Het werken in de 
tuin geeft hem  structuur en voldoening. 
Emiel groeit en bloeit hier met de  seizoenen 

mee. Er wordt flexibel  meegedacht in taken 
en mogelijkheden, van  onkruid  wieden tot 
bezoekers  rondleiden. Emiel ontplooit zich 
in  diverse werkzaamheden, op eigen tempo. 
 Daarnaast blijft hij onder begeleiding  werken 
aan  persoonlijke vaardig heden, o.a. zelf 
grenzen aangeven en meer zelfvertrouwen 
krijgen en dat gaat steeds beter! Door de 
ervaringen bij de tuin heeft Emiel een leer-/
werkplek bij een tuin centrum in Tilburg 
gekregen waar hij sinds juni 2020 twee 
dagen per week met veel plezier aan de 
slag is. Emiel is blij deel uit te mogen maken 
van GroeiTuin013 en wil hier nog jaren 
 doorgroeien én -bloeien. 

Het werken in de tuin geeft 
me structuur en voldoening. 
Hier doe ik ertoe en mag 
ik zijn wie ik ben.

“ ”
Emiel van Hoek


