Nestkasten
Productinformatie
Speciaal voor Innogreen worden er in een beschermde werkplaats “De Sleutelbloem” nestkasten
voor diverse vogels gemaakt en vlinderkasten. Andere soorten kasten kunnen op bestelling .
de Sleutelbloem
Addie en Evalien Muilwijk begonnen de Sleutelbloem in 2004 als zorgkwekerij. Daar werd in 2009
het leerwerkcentrum aan toegevoegd. Addie is van huis uit hovenier en Evalien activiteitentherapeut. Vanuit een christelijke levensovertuiging en een groot hart voor mensen tussen wal en schip
crëerden zij een veilige leer- en leefomgeving op hun bedrijf. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot
een volwassen zorgorganisatie met een professioneel team en zo’n 60 cliënten.
Aanbod
De zorg bestaat uit een gevarieerd aanbod aan dagbesteding, individuele begeleiding, leerwerktrajecten, begeleid wonen en stages. Mensen kunnen hun handen uit de mouwen steken in de kas, het
dierenverblijf, de houtwerkplaats, de metaal-en brommerwerkplaats, het atelier, de tuin, de keuken of bij het hoveniersbedrijf. Ze kunnen op adem komen in de serre of in het prieel, iets lekkers
eten in de keuken en een luisterend oor vinden in het kantoor.
Meer informatie kun je vinden op http://www.de-sleutelbloem.nl
Natuurlijk materiaal
De nestkasten hebben een natuurlijke uitstraling (ongeverfd), met de juiste afmetingen om ervoor
te zorgen dat de kasten niet opvallen in de tuin, maar voor de vogels en insecten als zeer natuurlijk
aandoen. Hierdoor ontstaat een grote acceptatie. De keuze bestaat uit: vlinder-, koolmees-, pimpelmees- specht-, steenuil-, valk-, boomkruiper- en mussenkasten. Geverfd of geïmpregneerd hout kan
tevens zorgen voor dode jongen als er bij hoge temperaturen dampen vrijkomen. Ook een eigen
logo inbranden behoort tot de mogelijkheden. Leuk om te geven, leuk om te krijgen!
De natuurlijke Border
Nestkasten zijn zeer geschikt voor een natuurvriendelijke tuin Voor elke plaag bestaat er wel een
natuurlijke vijand. Rupsen en andere insecten worden gevangen door kool- en pimpelmezen, winterkoningen, vliegervangers enz. Tijdens de broedperiode kan één paartje koolmezen ruim negenduizend rupsen aan de jongen voeren. Daarnaast eten de ouders zelf ook nog eens zo'n hoeveelheid.
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Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle
kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.
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