
RANA doet mee met NLdoet 

DDoooorr  ddee  rreeddaaccttiiee  

 
 

 

NL DOET 

RANA doet vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis Belmonte onder het motto: 

Belmonte krijgt groene vingers door de vrijwilligers van NL doet! 

Op zaterdag 12 maart 2016 vond voor de 11e maal NL doet plaats, ook in Amstelveen. 

Dit jaarlijks terugkerende evenement, georganiseerd door Het Oranje Fonds samen met 

duizenden andere organisaties in het land, is de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een 

dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 

40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen. 

Dit jaar zijn er 9.226 klussen geklaard en hebben ruim 300.000 vrijwilligers hun handen 

uit de mouwen gestoken. 

 

Naast de Koninklijke familie hebben ook de leden van RANA zich aangemeld voor de 

aangeboden klussen. De keuze viel op verzorgingshuis Belmonte aan de Laan van de 

Helende Meesters in Amstelveen.  



De werkzaamheden bestonden uit 

o Moestuintafels in elkaar zetten, beitsen en vullen met aarde 
o Terras, stoelen en tafels met hogedruk reiniger schoonmaken 
o Tuin op orde en lavendel knippen 
o Plantenbakken leegmaken 
o Alles op orde in de tuin voor het voorjaar 
 

Eindresultaat 

Graag willen we samen met bewoners groenten en kruiden verbouwen zodat we deze 

zomer onze eigen gekweekte tomaatjes op tafel hebben voor de lunch!  De bewoners 

kunnen genieten van eigen oogst! 

De bewoners van het verzorgingshuis waren zeer geïnteresseerd in onze activiteiten en 

ondersteunden ons met wijze adviezen. We werden verwend met een heerlijke lunch en 

het mooie weer maakte dat we flink opschoten. Met 8 leden en 2 extra vrijwilligers 

hebben we de klus geklaard. 

De bewoners van Belmonte kunnen binnenkort genieten van de ingezaaide bloemen en 

gebruikmaken van alles wat in de drie MOEStuintafels gaat groeien. De aanwezige 

kabouters zullen daar op toezien. 

 


