Project Fruitbomen, voortgang 3
Als vervolg op de vorige nieuwsbrieven een kort verslag van de laatste
ontwikkelingen van het fruitbomenproject.
Fruitboomkwekers
Er zijn offerte-aanvragen gestuurd naar vier Friese fruitboomkwekers.
Hieruit is gekozen voor de Hoogstam-fruitboomkweker Auke Kleefstra uit Sumar.
Deze heeft toegezegd, ons ondersteuning te geven bij het planten van de fruitbomen.
25 fruitbomen
Er zijn 25 hoogstam-fruitbomen besteld, die oktober/november zullen worden geplant
op de twee locaties, die in de vorige nieuwsbrief zijn genoemd.
De precieze datum zullen we t.z.t. via de dorpsmail bekend maken.
Grondmonsters
Door Auke Kleefstra zijn grondmonsters genomen op de twee locaties, om de juiste
fruitboom voor deze grond te kunnen selecteren.

Keuze soort fruitbomen
Binnenkort zullen we met de fruitboomkweker gaan kiezen, welke fruitbomen en
soorten we voor Goingarijp willen hebben, binnen ons budget.
Adopteren
Na de vorige nieuwsbrief zijn er nog een aantal toezeggingen gedaan, om een
fruitboom te willen adopteren of op andere manier het project te willen sponsoren.
Het totale toegezegde bedrag is nu: € 1070,=. Wij zijn heel dankbaar voor deze
toezeggingen. Alle sponsors hebben van ons de mogelijkheid gekregen, als dank
voor hun financiële gebaar, een voorkeur voor een fruitboomsoort uit te spreken.
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Een spontane financiële straatactie van It Hof-bewoners leverde ons op 12 juli
een toezegging voor een enorme “HOFBOOM” op.
Goed voorbeeld doet goed volgen!

Subsidies
Inmiddels zijn de aanvragen voor subsidies gedaan bij de gemeente en bij
Streekwurk.
DEZE ZIJN ONDERTUSSEN GEHONOREERD!

Met vriendelijke groet,
De werkgroep Fruitbomen
Ineke Bloemers, Ciska Noordmans, Corriet van Rossen

Nieuwe sponsors zijn nog altijd welkom.
Ondergetekende; NAAM………………..
Adres:………………, email:………………..
Wil privé, of met de straat, of met een groep…………….
Een fruitboom adopteren of
Een financiële bijdrage van €…,= aan het project geven
Sturen naar cm.van rossen@hccnet.nl
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