
Voor wie de pluktuin nog niet kent, wat is 
een pluktuin? 
“Wij hebben hier achter ons huis een pluktuin 
gerealiseerd. Voor vijf euro krijg je een emmer en een 
schaar mee en kun je naar hartenlust je eigen boeket 
bij elkaar plukken. Omdat elke bloem zijn eigen 
bloeiperiode kent, tref je nooit dezelfde tuin aan.”

Hoe is de pluktuin ontstaan?
“In Assen had ik altijd al een eigen volkstuin. Twaalf 
jaar geleden zijn wij naar deze plek in Ravenswoud 
verhuisd. Hier kreeg ik de mogelijkheid om een tuin 
bij huis te realiseren. Aangezien ik het veel leuker vind 
om bloemen te kweken in plaats van sla en boontjes 
lag een pluktuin voor de hand. Sinds 2009 kan hier 
worden geplukt. We werken zonder gif en kunstmest, 
dus duurzaam en ecologisch.”

Naast de tuin runnen jullie aan huis ook een 
tweedehands boekenwinkeltje.
“Het idee hiervoor is eigenlijk in Ierland geboren 
tijdens een wandelvakantie. Moe en hongerig 
kwamen we in een dorpje in een tearoom terecht. 
Naast heerlijke scones verkochten ze er ook 
tweedehands boeken. Wij zijn beiden gek van 
lezen en literatuur en hadden direct iets van; ‘dat 
willen wij ook’. Deze plek in Ravenswoud gaf ons de 
mogelijkheid om zowel een pluktuin als tweedehands 
boekenwinkeltje te realiseren. Naast onze passie voor 
tuinieren en lezen, vinden we het ook geweldig om 
het daar met anderen over te hebben. De contacten 
en gesprekken die wij met bezoekers hebben, zijn 

voor ons erg waardevol. Daar genieten we enorm 
van. Bovendien is het fijn om de mooie plek die we 
hier hebben op deze manier met anderen te kunnen 
delen.”

Voor het onderhoud van de tuin 
kunnen jullie rekenen op de steun van 
‘workawayers’. Hoe is deze samenwerking 
ontstaan?
“Het is hard werken om de tuin te onderhouden, 
maar samen lukte het, ondanks ons werk, wel altijd. 
Totdat Wim 3,5 jaar geleden van zijn brommer viel. 
Eén van zijn schouders lag volledig in de vernieling. 
Hij kon hierdoor niet meer meehelpen in de tuin. 
We hebben toen naar een oplossing gezocht en die 
hebben we gevonden in Workaway.”

Wat is Workaway?
“Je kunt het zien als een soort wereldwijde interactieve 
gemeenschap. Je kunt er als particulier, organisatie, 
vereniging of bedrijfje werk aanbieden en vrijwilligers 
kunnen daarop reageren. Wij hebben ons dus als 
‘host’ opgegeven. Wij bieden kost en inwoning aan 
en in ruil daarvoor werken de vrijwilligers vijf dagen 
per week, vier uur per dag in de tuin.”

Bevalt het in de praktijk?
“Het is geweldig! We ontvangen hier nu voor het 
derde jaar vrijwilligers. Ze blijven maximaal twee 
weken, dat vinden wij een mooie periode. Daarna 
hebben we weer even tijd voor onszelf. We krijgen 
aanmeldingen van vrijwilligers uit de hele wereld. 
Zelf kun je dan een keuze maken. Wat voelt goed 
en wie vallen er af? In bijna alle gevallen heeft het 
goed uitgepakt. We hebben hier al mensen gehad 
uit de Verenigde Staten, Taiwan, Rusland, Thailand, 
Zwitserland, Spanje, Groot-Brittannië, noem maar op. 
En allemaal brengen ze hun eigen verhalen en cultuur 
mee. Daar leer je zo ontzettend veel van. Gemiddeld 
ontvangen we per seizoen zo’n vijf workawayers. 
Momenteel werkt Barbara uit Berlijn bij ons in de 
tuin. Ze wil graag beter Nederlands leren, omdat ze 
zich hier in de toekomst wil vestigen.”

OP DE KOFFIE BIJ...

NINA BOONSTRA

Aan de Compagnonsweg 12 in Ravenswoud ligt 
de prachtige pluktuin van Nina Boonstra (62) en 
Wim Kunst (67). Op zo’n duizend vierkante meter 
vind je er een enorme hoeveelheid bloemen, 
planten, struiken en grassen. Om alles te kunnen 
onderhouden, wordt sinds een paar jaar een 
beroep gedaan op zogenoemde ‘workawayers’. 
Naast de hulp genieten Nina en Wim met volle 
teugen van alle verhalen die deze buitenlandse 
avonturiers met zich meebrengen.
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Dus mensen over de hele wereld kiezen 
er vrijwillig voor om te komen werken in 
Ravenswoud, een dorpje in Friesland dat 
amper vierhonderd inwoners telt?
“Ze vinden het altijd prachtig hier. We treden 
ook echt op als gastheer en gastvrouw en laten 
ze van alles in de omgeving zien. Zo bezoeken we 
vaak de molen in Makkinga, het gevangenisdorp 
Veenhuizen, het Fochtelooërveen en het Drents-
Friese Wold. Haringhappen bij een lokale visboer 
staat ook altijd op het programma, evenals 
bitterballen eten bij Lunia in Oldeberkoop. Ook 
zijn we eens met een gast naar de TT-nacht in 
Assen gegaan en een keer naar de tuinen van Mien 
Ruys in Dedemsvaart. Het is maar net waar de 
interesses van iemand liggen.”

Naast de welkome hulp in de tuin 
betekenen de verblijven van de 
‘workawayers’ dus ook een verrijking van 
jullie leven?
“Absoluut. Inmiddels ben ik met pensioen en is 
Wim weer hersteld, maar we blijven graag een 
beroep doen op deze mensen. Je haalt zo’n andere 
cultuur binnen, dat blijft intrigerend. We praten 
daar dan ook veel over, maar ook de persoonlijke 
verhalen zijn prachtig. We vragen ook altijd of 
zij één of twee keer voor ons willen koken, zodat 
we de andere cultuur ook echt kunnen proeven. 
Kortom, het is echt te leuk om hiermee te stoppen. 
Bovendien ziet de tuin er erg goed uit en dat 
hebben we echt te danken aan onze gasten.”
Kijk voor meer informatie op de websites  
www.pluktuinravenswoud.nl en  
www.workaway.info.� n

19


