Inhoudelijk verslag Voedseltuin 2014
Inleiding
In 2011 zijn we gestart met de aanleg van de Voedseltuin omdat er tekorten waren aan verse
en gezond voedsel in de voedselpakketten. We zijn nu drie jaar verder en de Voedseltuin
produceert steeds meer groente en fruit voor de Voedselbank. Dit doen wij met een steeds
groter groeiende groep vrijwilligers. Het afgelopen jaar zijn er 40 vrijwilligers betrokken
geweest bij de Voedseltuin. De groei van de tuin en haar opbrengsten zowel van de grond
als bij de mensen zijn mogelijk gemaakt door uw bijdrage. Het afgelopen jaar is er wederom
hard gewerkt met een groeiend aantal vrijwilligers en wordt de tuin, 7000 m2, steeds mooier.
Hieronder kunt u lezen wat er allemaal gebeurd is in 2014, maar kijk vooral naar het filmpje
wat we afgelopen januari hebben gemaakt. Hierin kunt u zien dat de tuin veel meer opbrengt
dan alleen groente en fruit.
http://youtu.be/REVD4VjEwLY

Oogst
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De grond waarop we verbouwen wordt steeds voedzamer en efficiënter ingedeeld waardoor
de oogt beter was dan 2013. Zie bijlage van de
oogst.
We zijn gestart met het zelf composteren. We
krijgen ook van de Voedselbank groente die
echt niet meer in de pakketten kan, dit
composteren wij weer, waardoor de grond
steeds beter wordt.
Tijdens het hoogseizoen van de oogst konden
we
ongeveer 400 pakketten wekelijks vullen met
een verse groente of fruit
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Personeel
Eind maart bleek dat Angela Vermeulen niet meer terug zou keren na haar
zwangerschapsverlof. Zij heeft een beroerte gehad na haar bevalling en kan het werk niet
meer aan. Haar contract liep in april af. Max de Corte (de Moestuinman) heeft haar
vervangen op freelancerbasis en is het hele jaar gebleven voor 16 uur per week om de
mensen aan te sturen op de tuin. Er was dus geleidelijk steeds minder begeleiding op de
tuin. Tineke van der Burg werkte daarnaast als vrijwillig bestuurslid en deed veel
coördinerend werk achter de schermen. Zij is per augustus voor 16 uur in dienst getreden
om de zakelijke kant te coördineren.
Al waren de vrijwilligers erg huiverig voor weinig begeleiding in eerste instantie, blijkt dat ze
veel verantwoordelijkheid hebben gepakt. Ze openen, sluiten, zorgen voor koffie, maken
soep, werken zelfstandig op de tuin na een duidelijke instructie.
Dit gaat dus boven verwachting goed en de vrijwilligers blijven zich aanmelden. Zelfs in de
kou blijven ze komen.

Vrijwilligers
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In 2014 hebben in totaal 40 vrijwilligers structureel gewerkt voor de Voedseltuin. Sommige
zijn weer vertrokken in de loop van het jaar en er hebben zich weer nieuwe mensen
aangemeld. De een komt 1 ochtend in de week en de ander komt 4 dagen per week. Per
dag zijn er gemiddeld 16 mensen aan het werk, gedurende 4 dagen per week.
De meeste vrijwilligers zijn mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, die vaak
langdurig buiten het arbeidsproces staan, sommigen met een psychiatrische en/of
verslavingsachtergrond.
Ze vinden op de tuin een plek waar ze weer structuur in hun leven krijgen, hun eigen
mogelijkheden en talenten weer kunnen ontdekken en ontwikkelen, leren samenwerken en
uit hun sociaal isolement komen.
We zien aan de vrijwilligers, en dat wordt bevestigd in de regelmatige gesprekken die we met
hen voeren, dat ze zich, door het werk op de tuin, prettiger en gezonder voelen, zichzelf en
hun toekomst weer positiever in gaan zien, weer actiever worden en over het algemeen
gelukkiger zijn. Een uitspraak uit het filmpje wat dit illustreert: ”als ik problemen heb, praat ik
er met mijn collega’s over, dan ben ik het weer kwijt” . en “de tuin is als een familie”
In oktober 2013 zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek van Wageningen en
Witteveen en Bos over de kosten en baten van stadslandbouw waarbij de Voedseltuin een
case was. Daaruit blijkt dat de vrijwilligers op de tuin gezonder worden (MKBA onderzoek is
op te vragen)
Ook weten steeds meer organisaties de Voedseltuin te vinden. Stichting de Ontmoeting en
de NAS (dak-en thuislozen) Palier (verslaafdenzorg), Thermiek, Factor M. plaatsen mensen
op de tuin, waar we in een enkel geval een kleine vergoeding voor krijgen.
Ontmoeting en buurtbetrokkenheid
Steeds meer mensen weten onze tuin te vinden. Veel vrijwilligers die op de tuin werken
komen uit de directe omgeving.
Er zijn verschillende activiteiten en samenwerkingsverbanden met groepen uit de buurt:
scholen, bedrijven (zie de activiteitenlijst) Voor mensen die vanuit deze activiteiten op de tuin
komen fungeren we ook als plek waar ze elkaar en anderen kunnen ontmoeten.
Tevens levert de tuin (en de ontwikkeling daarvan) een grote bijdrage aan de
gebiedsontwikkeling, mede omdat we er ook een (buurt)park van maken met picknickplekken
e.d.

Met beeld van Joep van Lieshout

Activiteiten 2014
Er is weer veel gebeurd op de Voedseltuin afgelopen jaar met veel leuke bedrijfsuitjes, een
hele enthousiaste groeiende groep vrijwilligers, veel oogst , meegedaan aan Laluz
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programma en het winnen van De Groene Vogel Award (vrijwilligersprijs) op 17 december.
Hiermee hebben we veel publiciteit gekregen
In opdracht van Woonbron en de deelgemeente hebben we 2 binnentuinen aan gelegd als
Voedseltuin, genaamd Voedseltuin in de wijk i.s.m. bewoners. Dit initiatief krijgt als
bewonersinitiatief voortgang in 2015.
Het Europese project Cherish your skills is dit jaar afgerond en heeft geresulteerd in een
digitaal paspoort wat mensen met een handicap, of afstand tot de arbeidsmarkt in kunnen
vullen, waardoor je een overzicht van hun capaciteiten ziet. Ook zijn er diverse
lesmaterialen ontwikkeld.
Hieronder ziet u een opsomming van activiteiten die geweest zijn.






























Bezoek kinderen Basis School Delfshaven
Etentje met alle vrijwilligers bij Hotspot utspot
Bezoek kinderen Basis School Delfshaven
Lichaamwerk/dansen vrijwilligers door Anne Crepin
Bezoek aan Portugal Cherish your skills
maart

9 januari
17 januari
30 januari
3 maart
11

Partij van de dieren op bezoek
maart
NL Doet 15 vrijwilligers
maart
Bezoek Cindy Driessen - Voedseltuin in Limburg
Fossil Group - bedrijfsuitje/vrijwilligerswerk

17
22
24 maart
22 april

Cursus Natuurlijk tuinieren 15 deelnemers, 8 bijeenkomsten
april
Lentefeestje vrijwilligers

24
25 april

Bezoek Gijs Bakx - Gemeente Tilburg ivm Voedseltuin Tilburg

30 april

Cursus bosmaaien voor 5 vrijwilligers, certificaten behaald
Bedrijfsuitje Havensteder 160 personen
Bezoek Finland Cherish your skills

15 mei
20 mei

Bezoek Vlaamse Overheid – werkbezoek
Bezoek Radar WMO - nieuw buurttuin project/werkbezoek

22 mei
26 mei

8 mei

Bedrijfsuitje Erasmus Universiteit 25 personen
Afsluiting Laluz programma Erasmusuniversiteit

5 juni

Bezoek/opnamen Pameijer TV

11 juni

Rondleiding IABR 10 personen
juni
Rondleiding IABR 6 personen
30 studenten van Erasmus op bezoek (Eurekaweek)
augustus
Educatieproject Hoornbeeckcollege ism Museum Rotterdam
september
Bezoek van Oranjefonds
september
Bezoek GGD Gemeente Rotterdam
september
Citysafari Unilever 4 personen
september
Fietstocht met vrijwilligers langs andere tuinen
september
Burendag op de tuin 15 deelnemers
september
Stadsontwikkeling met 25 man op excursie
september

3 juni

28
12 juli
18
9
10
11
18
23
27
30
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Dela Goeden doelen week 4 personen
oktober
Dela Goeden doelen week 4 personen
oktober
Bedrijfsuitje Huisman Equipment 2 x 30 personen
Bezoek Adelien Vis - Trompenburg Tuinen & Arboretum
oktober
Interview met 3 studenten van HAS in Den Bosch onderzoek

7
9 oktober
13
16 oktober

Deelname aan tentoonstelling Museum Rotterdam:
mrt 2015
Echte Rotterdammers, wat maken we nou
Workshop Rocket Mass heather 10 deelnemers en vrijwilligers
november
Citysafari stadsontwikkeling 4 personen

20 november

Bezoek Groenkracht Delft - werkbezoek buurttuin

18 okt. t/ 15

3 december

4

Workshop Biomeiler 6 deelnemers en onze vrijwilligers
december



Alle vrijwilligers een dagje werken bij Buitenplaats Spangen
(nabij gelegen buurt initiatief)



Etentje met vrijwilligers
december
Winnen van de Groene Vogel Award
december



6

4
10 december

10
17

Verder zijn er verschillende studenten geweest van de Erasmusuniversiteit, en Hogescholen
die we te woord hebben gestaan voor scripties en diverse onderzoeken.
Tevens zijn er wekelijks op maandag studentenvrijwilligers mee komen helpen op de tuin.

Financiën
De uitgaven zijn redelijk conform de begroting
De grootste verschillen zitten in:
 Personeelskosten is minder uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat er pas in
augustus een tweede persoon in dienst is gekomen. Daarvoor heeft degene zich
vrijwillig ingezet.
 Er zijn nog geen inkomsten van educatie binnen. Scholen hebben geen extra geld
voor educatie, dus zullen inkomsten daaruit minimaal tot niets zijn.
 Er zijn 2 cursussen gegeven op de tuin waarbij buitenstaanders zich konden
aanmelden: workshop rocketmass heather en biomeiler. Deze cursussen zijn net niet
kostendekkend geweest.
 De verkoop van ideële producten is minder dan voorzien. Dit komt omdat we onze
werkplaats zijn kwijtgeraakt. Het was niet mogelijk om nog meubilair te maken.
 De inkomsten van bedrijfsuitjes is aardig gestegen afgelopen jaar, terwijl we niet eens
veel reclame maken. In 2015 proberen wij daar nog meer uit te halen. We werken
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daarin samen met Rotterdam Cares en hebben een samenwerking (package deal)
afgesproken met Lommerijk.
Vooralsnog worden we gefinancierd door fondsen en gemeente .
Toekomst
Ons tijdelijke huurcontract van de grond loopt af eind 2015. De Gemeente heeft gekozen het
Vierhavengebied organisch te laten groeien en daar past de Voedseltuin goed in. De
Voedseltuin staat voor de uitdaging om een plan voor de komende jaren te presenteren aan
de Gemeente en wil daar graag de buren zoals Joep van Lieshout, Stichting Treehouse,
Studio Daan Rosegaard en Soundpoort bij betrekken om tot een gezamenlijke groente,
stadstuin en beeldentuin te komen.
Wij blijven doorgaan met de activiteiten die we al doen, werkactivering voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, voedselpakketten vullen met gezond voedsel en vele groepen
ontvangen op de tuin.
Arie van Ziel (Studio Content) is enkele dagdelen aanwezig bij ons op de tuin en helpt bij het
realiseren van diverse duurzame projecten, zoals het maken van composttoiletten,
waterzuivering , regenwateropvang e.d.
In 2015 gaan we samen met Pluspunt Rotterdam, een dak-en thuislozenorganisatie, project
Moe’s tuin uitvoeren. Dit betekent dat we elke maand een gezamenlijke maaltijd gaan koken
van groente van de Voedseltuin en dat daar eenzamen buurtbewoners bij aan kunnen
schuiven.
We gaan door met Voedseltuin in de wijk in de wijk Delfshaven, met twee binnentuinen. Dit
project is een samenwerking tussen gemeente Delfshaven, bewoners, Woonbron en de
Voedseltuin.
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