
Welkom in onze oase van rust en verwondering, 
middenin de stad



Wij maken Groen voor de Stad, samen met stadsgenoten  
En dat doen we door het groen beleefbaar te maken, in haar vele hoedanigheden

One touch of nature makes the whole world kin ~ Shakespeare



De waarde die wij toevoegen, dichtbij stadsgenoten

Inspiratie 

Groentalent meer Groen voor de stad

Educatie



Inspiratie; Sinds 2014 hebben ruim 65.000 bezoekers de 
waarde van Groen voor de stad én de waarde van Groen 
voor hun eigen welzijn ervaren. 

Groen voor de Stad; met 6.500 m2 publiek toegankelijke 
eetbare stadstuinen, biodiversiteit, waterretentie en 
infiltratie en jaarlijks 20% meer lokale voedselproductie.

Educatie; Sinds 2014 deden ruim 4.800 kinderen mee in 
385 lesmomenten en leerden zij samenwerken met en 
oogsten in de stadsnatuur. 

Groentalent; Jaarlijks 35 vrijwillige medewerkers 
waarvan 10 tot 15 stadsgenoten hun re-integratie 
kansen vergroten. 

De impact die wij maken



 • Exploitatie in alle seizoenen;

 • Overdag en in de avond, 
op werkdagen en in het 
weekend; 

 • Vrijdagmiddagborrel, 
zaterdagavonddiner, sluit 
de week af met je collega’s, 
vrienden of met je lief;

 • Zondagmiddagconcert, 
livemuziek, dansen tussen 
bloemen; 

 • Workshops, yoga;

 • Groene poezie, theater, 
plantverhalen;

 • Biomimicry lezingen;

 • Inspirerende of groeizame 
teamdagen met lunch;

 • Receptie, borrel;

 • Vergaderlokatie; 

 • Diner parlant;

 • Even helemaal buiten, toch 
middenin de stad!

Een paviljoen voor onze stadstuinen
Voor een groter bereik, financiële zelfstandigheid en dus meer impact. 



keuken en 
dag horeca

noord entree

foyer en 
winkel

zuid entree

grote tuinkamer
trainingsruimte
ca. 120m2

werkkamer / 
facilitair

vergader-tuinkamer 

vergader-tuinkamer 

tuin

terras

terras

Ecologisch, 
Ervaringsgericht
Zintuigelijk en 
Inclusief 
Met plantbased en levende 
materialen. 
Verwarming en koeling 
zoveel mogelijk natuurlijk.
Met verschillende 
lichtintensiteiten, de kleuren 
en geuren van buiten. 

Opening 
20 maart 2022

Het paviljoen in gebruik 



Het paviljoen maakt onze stadstuinen in alle seizoenen, van 
‘s ochtends tot ‘s avonds beleefbaar.



Geef Obligaties

Wij vragen uw bijdrage middels een obligatie voor het 
paviljoen. De Geefwet helpt
 • Door middel van de Geefwet stimuleert de overheid particulieren culturele 
instellingen te steunen.
 • Particulieren welke Culturele ANBI-instellingen steunen krijgen een extra 
premie door hun aftrekbare bedrag met 1,25 te vermenigvuldigen.
 • Voorwaarde is een formele overeenkomst (hoeft niet notarieel vastgelegd te 
worden), een gelijke aflossing en een rentevergoeding van minimaal 4%.



De Geef Obligatie in de praktijk

 • U betaalt eenmalig € 2.500

 • U ontvangt over de hoofdsom 4% rente per jaar.

 • Het bedrag van € 2.500 wordt in 5 jaar afgelost. Deze jaarlijkse aflossing van   
€ 500 schenkt u aan Stichting Rotterdamse Munt.

 • Deze schenking van € 500 levert u een aftrekpost op bij uw aangifte 
Inkomstenbelasting van 125%, dus € 625. 

 • Plus de rente betekent dit dat uw gift van € 500, afhankelijk van uw belasting 
tarief, gemiddeld minimaal € 143 en maximaal € 330 per jaar kost 



Groen voor de Stad, samen met stadsgenoten. Doet u mee?

Stuur een bericht naar  ingrid@rotterdamsemunt.nl voor een 
afspraak op de tuin. Bellen kan ook 06-214 35 213
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