
Groene vingers kun je leren
(van je buur)
Maak je tuin lente-proof met de kennis van je tuinierende
buur

Amsterdam - Wanneer moeten die bollen de grond in? Hoe verbouw ik mijn eigen
groente? En met welke planten help ik de bedreigde bijen nou precies? Een antwoord
op deze en andere tuinvragen, kun je krijgen van je tuinierende buur. En deze held met
groene vingers vind je via de kenniscommunity van Konnektid!

Via www.konnektid.com kun je in een oogopslag zien welke talenten en kennis je buren graag
met jou delen, bijvoorbeeld balkontuinieren, moestuinieren of zelfs vierkante-meter-tuinieren.
Dus geen uren meer googelen of tientallen tuinblogs afstruinen, maar gewoon afspreken met
je buur die jou direct en heel concreet verder helpt met je tuin.

Zo brengt Don uit Breda zijn liefde voor moestuinieren graag op anderen over: “Niets mooiers
dan eten wat je zelf gekweekt hebt. Puur, gezond en van onder je eigen handen hebben zien
groeien. Dit gevoel wil ik graag delen!"

“Niets mooiers dan eten wat je zelf gekweekt hebt. Puur, gezond en van onder je
eigen handen hebben zien groeien. Dit gevoel wil ik graag delen!„
— Don, Konnektid-lid

En samen tuinieren is ook veel gezelliger, voor je het weet kun je je zelf verbouwde groenten
ruilen met je buur! Dus wacht niet langer en ga samen met je buur aan de slag om jouw tuin
dit voorjaar tot een groen paradijs om te toveren.  

Over Konnektid

Konnektid is een online community waarmee je alles kunt leren van mensen uit je buurt. Via
Konnektid kun je online in contact komen met mensen die jou offline gratis kunnen leren wat je
wilt. Alles van tuinieren tot koken en sociale media expertise. Konnektid is in 2014 live gegaan

http://www.konnektid.com/


en heeft inmiddels meer dan 4.500 gebruikers die elkaar helpen bij het leren van nieuwe
vaardigheden.

www.konnektid.com

Samen met andere start-ups als Snappcar en Thuisafgehaald heeft Konnektid ShareNL
opgericht; het platform voor de nieuwe Nederlandse deeleconomie.

www.sharenl.nl
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OVER KONNEKTID

Konnektid is een online community waarmee je alles kunt leren van mensen uit je buurt. Via Konnektid kun je online
in contact komen met mensen die jou offline gratis kunnen leren wat je wilt. Alles van EHBO tot tuinieren en sociale
media expertise. Konnektid is opgericht door Michel Visser en Simone Potenza en is in april 2014 live gegaan. Nog
geen jaar na livegang heeft Konnektid ruim 4.000 leden in meer dan 25 landen die meer dan 500 verschillende
vaardigheden met elkaar delen. 

Samen met andere start-ups als Snappcar en Thuisafgehaald heeft Konnektid ShareNL opgericht; het platform voor
de nieuwe Nederlandse deeleconomie.

Prijzen: Verkozen tot eerste lichting EuropeanPioneers, Michel Visser verkozen tot een van de 100 Duurzame
Jongeren in 2014.
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