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Inleiding 

 

Welkom bij Voedseltuin Rotterdam. Al tien jaar produceren we gezonde groenten voor 

en door mensen met een kleine beurs en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We 

hopen dat ook de volgende tien jaar te kunnen blijven doen. Daartoe zijn in 2019 goede 

stappen gezet. Op de tuin hebben we onder andere invulling gegeven aan de verdere 

ontwikkeling van WMO-, welzijn-, leerwerk- en (kinder)educatietrajecten. Om de tuin 

speelt de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Merwe-Vierhavens (M4H) waarin we 

actief zijn. Op weg naar een groen, gezond en circulair woon-werk-gebied. Daarnaast 

hebben we ons verder ontwikkeld als duurzaam sociaal ondernemer met de lancering 

van Roffabriek: een keten en platform van 10 sociaal ondernemers in Rotterdam. Met 

ons jaarverslag blikken we terug op de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 

2019. Voor de stichting was het een enerverend jaar waarin we niet alleen grote 

stappen hebben gemaakt met de ontwikkeling van ons Voedselpark, maar ook een jaar 

waarin nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan. Daarmee hebben we een prima 

uitgangspositie gecreëerd voor 2020 en verder. 

 

Erik Sterk, parttime directeur 

Tineke van der Burg, zakelijk coördinator 

 

Februari 2020 
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1. Profiel van de organisatie 

 

 

Algemeen 

 

Stichting Voedseltuin Rotterdam heeft het produceren van biologische groente en fruit 

voor cliënten van de Voedselbank als belangrijkste doelstelling. Op de tuin hebben we 

een gemixte groep aan vrijwilligers: werkzoekenden met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, cliënten van zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligers met groene 

vingers. De stichting heeft vier functies: een productiefunctie voor mensen met een 

(hele) kleine portemonnee, een leer- en werkfunctie voor mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt, een ontmoetings- en verblijfsfunctie voor gebruikers en 

bezoekers van het gebied M4H en een ontwikkelings- en innovatiefunctie voor 

maatschappelijke en stedelijke ontwikkeling. Op de tuin wordt er sociaal en ecologisch 

gewerkt vanuit de principes van de permacultuur. Vanuit die principes werken we aan 

de kwaliteit van leven van kwetsbare Rotterdammers en de kwaliteit wonen, werken en 

leven in M4H. 

 

Organisatiestructuur en bestuur 

 

Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen. In het bestuur 

hebben zitting: Anton van Genabeek (voorzitter), Mark van de Velde (penningmeester), 

Yvonne van Strien (algemeen bestuurslid namens de vrijwilligers van Voedseltuin 

Rotterdam) en Frank Asmus (secretaris).  

 

De uitvoerings- en ondersteuningsorganisatie is ‘lean and mean’. De vrijwilligers op de 

tuin worden vier dagen per week een halve dag begeleid door Meriam Beek en Tom 

Lorier. Meriam Beek heeft in maart de functie van Max de Corte overgenomen. De 

zakelijke kant van de organisatie wordt verzorgd door coördinator Tineke van der Burg 

en Erik Sterk. Tineke is voor 16 uur per week in dienst als zakelijk coördinator voor 

externe betrekkingen, subsidiebeheer en fondsenwerving. Erik is voor 8 uur per week 

in dienst als directeur met als aandachtspunten: zorg-, werk- en welzijnstrajecten, 

ketenontwikkeling sociaal ondernemerschap en gebiedsontwikkeling M4H. Onze totale 

uitvoerings- en ondersteuningsformatie is 1 fte. 

 

Op de tuin hebben we op de tuin 2 leer-werk-trajecten gecreëerd om een extra impuls 

te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar de arbeidsmarkt en 3 leer-

werk-trajecten in de ondersteuning van de tuin. Daarnaast vormen we samen met onze 

strategische partner Pluspunt Rotterdam een Leer-Werk-Gemeenschap met 6 

studenten Social Work van Hogeschool Rotterdam. 
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Kansen, risico’s en onzekerheden 

 

Uitvoering Ruimtelijk Raamwerk 

De gebiedsontwikkeling in M4H biedt zowel kansen als risico’s. Op de kortere termijn 

(de komende jaren) biedt de gebiedsontwikkeling voor de tuin een kans om mee te 

bouwen aan het gebied en de stad van morgen. Voedseltuin ligt in het hart van een 

belangrijk ontwikkelgebied. In het ruimtelijk ontwerp staan we ingetekend als een 

groene zone. Op de langere termijn (over 4 jaar en langer) biedt de 

gebiedsontwikkeling ook een risico. Hoe het gebied zich verder gaat ontwikkelen is 

deels onzeker, want deels afhankelijk van politieke, financiële en marktontwikkelingen. 

 

Groene WMO trajecten 

De verdere ontwikkeling van WMO trajectbegeleiding door Pluspunt Rotterdam biedt 

goede kansen op een stabiele positie in zorg en welzijn. Vooral in het licht van de 

verschuiving van curatie naar preventie in het sociaal domein. Afgelopen jaar hadden 

we 8  vrijwilligers met een WMO traject. Er zijn 2 trajecten gestopt en er is 1 traject 

doorgestroomd naar Pluspunt. Eind 2019 waren en 5 WMO trajecten. Op de 

Voedseltuin hadden zij hun dagbesteding. Stichting Pluspunt bood de extra 

begeleiding van de mensen met een WMO traject. Wij krijgen een vergoeding voor de 

dagbesteding.  

 

Derde geldstroom  

Het containerhome is klaar: er is een toilet aangesloten op het helofytenfilter, we 

kunnen koken en er wordt een gedeelte verwarmd met de biomeiler. Het biedt voor 

komend jaar mogelijkheden voor verhuur op tijden dat wij er niet zijn. Het heeft ook 

beperkingen, zo is het in de winter te koud in de grote ruimte en is er 1 toilet. Bedrijven 

hebben de mogelijkheid een cirkel te sponsoren (MVO), we werven vrienden en er 

worden bedrijfsuitjes verzorgd. Daarmee zijn de kansen van de stichting toegenomen 

en de risico’s verkleind. 

 

2. Beleid, inspanningen en prestaties 

 

Onze stichting bestond in 2019, 9 jaar. In die negen jaar is de wereld van 

maatschappelijke en stedelijke ontwikkeling sterk veranderd. Op het terrein van 

maatschappelijke ontwikkeling zien we onder andere ontwikkelingen in wet- en 

regelgeving, aanbestedingen in zorg en welzijn en sociaal ondernemerschap. Op het 

terrein van stedelijke ontwikkeling hebben we vooral te maken met 

gebiedsontwikkeling in M4H. 

 

Op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling zijn we vooral actief als: 

⎯ Productietuin (gezonde voeding voor/door mensen met een kleine beurs) 

⎯ Leer- en werktuin (de ontwikkeling van WMO dagbestedingstrajecten in het groen 

voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag) 
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Op het terrein van gebiedsontwikkeling als: 

⎯ Stadstuin (de ontwikkeling van een aantrekkelijke groene ruimte in ontwikkelgebied 

M4H) 

⎯ Broedplaats voor innovatie & ontwikkeling (kleinschalige innovatieprojecten op het 

terrein van watermanagement en klimaatadaptatie). 

 

Op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling hebben we onder andere te maken 

gehad met de komst van de WMO en couleur locale. En op het terrein van stedelijke 

ontwikkeling zien we dat de ruimte voor organische gebiedsontwikkeling in M4H 

steeds serieuzere vormen heeft gekregen.  

 

Onze inspanningen op het beide terrein bleven in 2019 niet onopgemerkt. Op het 

terrein van maatschappelijke ontwikkeling zijn we vanuit een Europees 

samenwerkingsverband aangemerkt als een ‘promising project’ op het snijvlak van 

voedsel, duurzaamheid en het tegengaan gezondheidsverschillen. En op het terrein 

van stedelijke ontwikkeling werken we samen met onze buurman De Urbanisten bij  

het onderhoud van een Sponstuin. 

 

Onderstaand bespreken we kort de belangrijkste inspanningen en prestaties van 2019:  

⎯ Couleur Locale 

⎯ Ontmoetingen op de tuin  

⎯ De ontwikkeling van een voedselpark 

⎯ Ketensamenwerking Roffabriek 

⎯ WMO Ondersteuning van Pluspunt Rotterdam 

 

Couleur Locale 

 

Couleur Locale is een subsidieregeling voor (welzijns)activiteiten die gericht zijn op het 

vergroten van de samenredzaamheid en/of zelfredzaamheid van Rotterdammers. In het 

jaar 2019 heeft de tuin een bijdrage van € 30.000 euro ontvangen voor de volgende 

activiteiten en doelen: 

 

Buitenschool: 150 bewoners uit Delfshaven vinden een gezonde leerwerkplaats 

 

Resultaat:  

⎯ 40 bezoekers van Pluspunt Rotterdam uit Delfshaven – voedselproductie, 

distributie, bereiding, samen eten. 

⎯ 64 vrijwilligers gezonde leer/werkplaats, waarvan 2 overleden, 10 

vertrokken/doorgestroomd met vrijwilligerscontract.  

⎯ 20 deelnemers nemen deel aan “koken van de tuin” door master chef Rob Baris 

 

En verder: 

⎯ 8 tuin-workshops, lezingen met gemiddeld 10 bezoekers per keer (buitenschool) 

⎯  5 VCA certificaten behaald door 5 vrijwilligers van de tuin 
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⎯ 1 HCCP certificaat behaald 

⎯ 752 basis schoolleerlingen hebben deelgenomen aan een activiteit van Ravottuh op 

de Voedseltuin 

⎯ 110 leerlingen van Theater school van Hofplein hebben een rondleiding over de 

Voedseltuin gehad. 

 

Theetuin: 10 deelnemers volgen een leerwerktraject. 

 

Resultaat:  

⎯ 1 Conciërge Theetuin 

⎯ 1 Keukenhulp (assistent facilitair, participeren catering)Theetuin  

⎯ 1 Assistent coördinator (tuin) 

⎯ 1 Gastvrouw Kas Theetuin (kas) 

⎯ 4 deelnemers Teeltplangroep (tuin) 

⎯ 2 deelnemers Voedselbos (tuin) 

⎯ 1 communicatie Theetuin (kantoor) 

 

Ontmoetingen op de tuin 

 

Groepen:  

⎯ SFYN academie, 20 personen 2 maart 

⎯ Vriendenetentje 28 juni, 16 deelnemers 

⎯ BBQ  samen met buren 5 juli : 80 deelnemers 

⎯ Urban guides: hele jaar door met fietsroutes over de tuin: 800 bezoekers 

⎯ InHolland workshop 7 maart: aan onze kant is het groener, 25 deelnemers 

⎯ Marokkaanse groep, 14 maart, 10 personen 

⎯ Lentefeest en Film, 22 maart, 25 deelnemers 

⎯ Lancering Keurmerk Roffabriek, 10 mei fietstocht, 20 p 

⎯ Rondleiding groep Noren, 21 mei, 15 p. 

⎯ Goudasfalt 7 juni, 20 p 

⎯ Urban Guides studenten USA, 28 juni, 25 p 

⎯ Food living lab,10 juli, 15 p 

⎯ Oranjefonds bedrijfsbezoek, 26 sept. 5 p. 

⎯ InHolland, 31 okt, 10 p. 

⎯ MVRDV bedrijfsbezoek, 13 dec. 20 p. 

 

Bedrijfsuitjes  

⎯ ADP, 23 mei:  20 personen 

⎯ Rotterdam Cares 3 x : 50 personen 

⎯ CVD: 30 personen 

⎯ GGD, 9 juli, 16 p. 

⎯ Stadstoezicht, 12 sept, 18 p. 
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Deelname Evenementen 

⎯ Art week 9-10 feb. 60 bezoekers 

⎯ NL Doet 16 maart 30 deelnemers 

⎯ Velt Ecodag, 1 juni, 10 bezoekers 

⎯ Havendagen 7 sept 40 bezoekers 

⎯ Bouw Biomeiler, 31 okt, 20 deelnemers 

⎯ Oogsten en koken met Rob Baris, 20 deelnemers 

 

Verhuringen 

⎯ Gemeente Rotterdam 2 x 

⎯ Etentje bedrijf 

⎯ Kessel & Smit 

⎯ Vergadering Kunstenaarsgezelschap 

 

 

De ontwikkeling van een voedselpark 

 

In 2019 hebben we een flinke stap voorwaarts gemaakt met de uitvoering van het plan 

‘Van Voedseltuin naar Voedselpark’. Begin maart is er een nieuwe voedselcirkel 

aangelegd en is de sponstuin afgemaakt. Er is een vijver aangelegd voor waterberging 

en als overloop voor onze wateropslag. In oktober is de biomeiler opnieuw 

opgebouwd en kunnen we daar de komende twee jaar weer een gedeelte van het 

containerhome mee verwarmen.  

 

Er zijn afgelopen jaar 10 workshops, lezingen gegeven die toegankelijk waren voor 

onze vrijwilligers en buitenstaanders. De onderwerpen varieerden van het houden van 

bijen, natuurlijk moestuinieren tot composteren. 

 

Onze buurman Joep van Lieshout (AVL Mundo) heeft beelden op de tuin geplaatst, dus 

ook voor de kunstliefhebber is er van alles te zien. 
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Een bedrijfsuitje op de tuin 
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Keten en keurmerk Roffabriek 

 

Roffabriek is een groene en gezonde keten van 10 sociale initiatieven: Voedseltuin 

Rotterdam,  Tafelvanzeven, Wijkkeuken op Zuid, Pluspunt Rotterdam, Buitenplaats 

Brienenoord, Rotterdamse Munt, Talentfabriek010, Botanische tuin Afrikaanderwijk, 

Hefpark en BuurtLab. Hét platform voor sociale ondernemingen in Rotterdam die 

bijdragen aan een   duurzame, gezonde, inclusieve stad. Ieder op een eigen, unieke 

manier. In mei is ons keurmerk annex platform gelanceerd. Het was een feestelijke dag 

met twee fietstochten (op Noord en Zuid) langs deelnemende organisaties. Minister 

Koolmees heeft de naam onthult en er was een veiling met producten uit de keten. De 

ketenpartners heeft als doel op innovatieve wijze bijdragen aan een duurzame, 

gezonde, inclusieve stad waar alle Rotterdammers, ook die een steuntje nodig hebben, 

plek hebben en elkaar ontmoeten. Rotterdammers met afstand tot de arbeidsmarkt, 

met een Wmo-indicatie en zij die inactief zijn en anders dat willen zijn welkom. 

Roffabriek staat voor Eerlijk Werk. We produceren kleinschalig en met aandacht voor 

Rotterdammers. Met vrijwilligers en gekwalificeerd personeel op mooie, inspirerende 

plekken in de stad. We slaan bruggen tussen culturen en zwakke(re)- en sterke 

schouders, zo dragen we bij aan een inclusief Rotterdam. De ontwikkeling ervan is 

financieel mogelijk gemaakt door Stichting Neyenburgh met een bijdrage van € 64.000, 

-. Roffabriek krijgt een vervolg in 2020 in het programma van de Gemeente: Gezond010 

 

WMO ondersteuning vanuit Pluspunt Rotterdam 

 

De stichtingen Voedseltuin Rotterdam en Pluspunt Rotterdam zijn afgelopen jaar 

intensiever gaan samenwerken om de maatschappelijke participatie van mensen met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt te versterken.  De stichtingen bundelen hun 

kennis, expertise en faciliteiten met het oog op: 

⎯ het versterken van de persoonlijke ontwikkeling- en maatschappelijke positie van 

maatschappelijk kwetsbaren, waaronder mensen met patiënt-, klant- en 

cliëntervaring in zorg en dienstverlening, mensen een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt en/of mensen met een kleine beurs (individueel niveau); 

⎯ het door-ontwikkelen van maatschappelijke zelforganisatie als samenwerkings- en 

organisatiemodel voor duurzame zorg en dienstverlening (organisatieniveau); 

⎯ het ondersteunen van maatschappelijk kwetsbaren bij hun maatschappelijke 

participatie voor een rechtvaardige samenleving en een inclusieve, groene, 

gezonde en duurzame stad (stedelijk niveau). 

⎯ Stichting Voedseltuin Rotterdam heeft haar personeelsleden in loondienst 

onder gebracht bij haar kernpartner Stichting Pluspunt Rotterdam. 

Medewerkers Erik Sterk en Tineke van der Burg worden vanuit Pluspunt 

Rotterdam voor respectievelijk 1 dag en 2 dagen per week gedetacheerd 

aan Voedseltuin Rotterdam. De stichtingen werken nauw samen rondom 

begeleiding, ondersteuning en activering van kwetsbare groepen. 
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3. Oogst, vrijwilligers en activiteiten op de tuin 

 

Oogst van de tuin 

 

Afgelopen jaar is het tweede seizoen dat we met de groentestrippenkaart hebben 

gewerkt. Via 2 uitdeelpunten van de Voedselbank in Delfshaven hebben we 200 

voedselstrippenkaarten uitgedeeld. Daarnaast nog 100 aan de Islamitische 

Voedselbank in de buurt. Met een strippenkaart kunnen mensen zelf gratis oogsten van 

de Voedseltuin. Op deze manier hebben we rechtstreeks contact met de afnemers, zien 

zij hoe de groente groeit en kunnen zij zelf ook vrijwilliger worden. Het afgelopen jaar 

is er 120 keer met een strippenkaart groente gehaald (het dubbele aantal van vorig 

jaar). De overige oogst werd afgelopen jaar gebracht naar werk- en activeringscentrum 

Pluspunt aan het Samuel Mullerplein, een wijkproject van WMO Radar (alleenstaande 

moeders koken) en onze vrijwilligers. Hierdoor weten wij dat de oogst goed terecht 

komt en gegeten wordt. Op de tuin is ook met regelmaat gekookt door de vrijwilligers 

met groente van de tuin. Ook hebben we wat groente aan de buren, in ruil voor 

materialen of wederdiensten. Afgelopen jaar hebben we de tunnelkassen bij Weelde in 

gebruik genomen voor extra productie van groente. Komend jaar gaan we daar mee 

door. 
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Vrijwilligers op de tuin 

 

In 2019 hebben 64 vrijwilligers structureel gewerkt voor de Voedseltuin. Daarvan zijn er 

afgelopen jaar 12 uitgestroomd. Van de uitstromers zijn 2 mensen overleden, zijn er 8 

mensen ander vrijwilligerswerk gaan doen of met onbekende reden vertrokken, is er 1 

persoon doorgestroomd naar Pluspunt en is er 1 persoon langdurig ziek. Van de 

vrijwilligers zijn er 35 mensen die dit doen in het kader van de tegenprestatie. Daarvan 

hebben 8 mensen een WMO traject op de tuin. Daarnaast zijn er 20 mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam als vrijwilliger. De reden dat zij een afstand 

hebben is divers, de een heeft psychische klachten, de ander kampt met problemen 

zoals schulden of (ex)verslaving. Daarnaast zijn er nog 5 gepensioneerden die een 

zinvolle dagbesteding vinden op de Voedseltuin, een aantal vrijwilligers die 

vrijwilligerswerk doen naast hun andere baan en 3 nuggers. Alle vrijwilligers nemen 

deel aan tuinwerkzaamheden zoals onkruid wieden, zaaien, planten, oogsten, 

wilgentenen vlechten, paden maken en onderhouden, borders maken en cirkels 

aanleggen. Alle vrijwilligers verhogen hun kennis van planten, bomen en struiken en 

wat je met al het eetbare kan doen. Op kantoor werken drie vrijwilligers, die taken 

doen op PR gebied: website bijhouden en Facebook en een nieuwsbrief maken. 

Er zijn afgelopen jaar 8 workshops/lezingen gegeven waar iedereen aan deel kon 

nemen: bijen houden, permacultuur, composteren, natuurlijk plaagbeheer, 

bodemleven, teeltplan maken, polyculturen (teeltmethode), biomeiler bouwen en 

voedselbossen. 

 

De vrijwilligers, zowel mensen met een tegenprestatie als mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt worden volgens de principes van de sociale permacultuur 

aangestuurd op de tuin. Dit houdt in dat we uitgaan van de talenten van mensen en dat 

zij die talenten ook gebruiken om elkaar te helpen. Zo kan de een fysiek hard werken 

en kan de ander weer goed onkruid wieden en is de een goed in de bureaucratische 

wereld en kan daarmee een ander op weg helpen. We gaan ook uit van eigen 

verantwoordelijkheid van mensen en spreken die ook aan. Zo zien wij dat mensen zich 

eigenaar gaan voelen van de Voedseltuin en verantwoordelijkheid nemen.  

Ook in 2019 hebben we geen campagne hoeven te voeren om vrijwilligers te werven. 

Met grote regelmaat dienen zich nieuwe geïnteresseerden aan. Onder andere via de 

site “Rotterdammers voor elkaar”. Voedseltuin is bekend bij veel instellingen als een 

activeringsplaats, zoals de dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Rotterdam. Die 

stuurt met grote regelmaat mensen naar ons. De een komt 1 ochtend in de week en de 

ander komt 4 dagen per week. Per dag zijn er gemiddeld 15 a 20 mensen aan het werk, 

gedurende 4 dagen per week. Via Rotterdam Cares hebben we elke maandag 

studenten die mee komen werken. 
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Productie op de tuin 

 

Voedselproductietuin: 

⎯ 250 kratten groente geoogst: sla, snijbiet, tuinbonen, peulen, wortels, kruiden, prei, 

spinazie, andijvie, bessen, pompoen, aardpeer, pastinaak, courgettes, tomaten, 

komkommers, bieten, paksoi, boerenkool etc. 

⎯ 120 x geoogst voor en door mensen met voedselstrippenkaart van Voedseltuin. 

⎯ In gebruik name van 3 productiekassen bij Weelde. 

 

Leer- en werktuin: 

⎯ 64 vrijwilligers (een gemixte groep). 

⎯ 8 WMO trajecten met sociale trajectbegeleiding door Pluspunt Rotterdam. 

⎯ 157 deelnemers aan diverse leer-werk-activiteiten op de tuin in het kader van 

Buitenschool. 

⎯ 2 arbeidsmatige leer-werk-trajecten met trajectbegeleiding door Pluspunt 

Rotterdam. 

⎯ 8 sociale leer-werk-trajecten met werkplaatsbegeleiding door Voedseltuin 

Rotterdam in het kader van het project Theetuin. 

⎯ 8 workshops/lezingen over tuinieren (80 belangstellenden). 

⎯ 8 workshops/lezingen over sociaal ondernemerschap op de tuin (116 

belangstellenden). 

⎯ 24 voedsel-educatieworkshops door Ravottuh voor een school uit Delfshaven. 

⎯ Begeleiding van 6 studenten bij stage, onderzoek en afstuderen (verschillende 

hogescholen, verschillende opleidingen) – deels in het kader van een 

leerwerkgemeenschap met Hogeschool Rotterdam. 

⎯ Ontwikkeling en productie van boekje over onze vrijwilligers en de impact van de 

tuin. 

 

Duurzame stadstuin: 

⎯ Voedselpark fase 3: aanleg voedselcirkel, sponstuin, pergola en vijver. 

⎯ Inrichting containerhome: aanleg toilet en keuken en aansluiting helofytenfilter en 

zonnepanelen. 

⎯ Vele fietstoers van Urban Guides met een presentatie op en over de tuin (800 

bezoekers) 

⎯ Deelname aan 5 evenementen op de Voedseltuin: Art week, NL Doet, Havendagen, 

Velt ecodag, Bouw biomeiler (320 bezoekers) 

⎯ Voedseltuinrondleiding 14 groepen (226 personen) 

⎯ Hosting van 7 bedrijfsuitjes op de tuin (134 personen) 

⎯ Deelname aan diverse bijeenkomsten over de ontwikkeling van M4H 

⎯ Ondersteuning en deelname aan debat- en ontmoetingsprogramma Aankeilen! 

over M4H 

⎯ Werving van 2 sponsors voor een voedselcirkel  

⎯ Hosting van 1 BBQ met buren (meer dan 80 bezoekers) 
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⎯ Een groot kerstfeest voor en door vrijwilligers. 

 

Broedplaats: 

⎯ Project “Sponscirkel”: testsite voor wateropvang en vasthouden van water i.s.m. 

De Urbanisten. 

⎯ Project “Containerhome”: bouw van een (zoveel mogelijk) off the grid verblijfplaats 

met meerdere functies. 

⎯ Lancering “Roffabriek”, een nieuwe keten en platform voor eerlijk werk. 

⎯ Project “Kids-Campus”, de ontwikkeling van een gezonde en avontuurlijke leerplek 

voor kinderen i.s.m. Ravottuh. 

⎯ Project “Coöperatie M4H”, de ontwikkeling van een nieuwe vorm van publiek-

private samenwerking rondom beheer en programmering van de buitenruimte in 

M4H. 

 

Publiciteit 

⎯ 5 nieuwsbrieven 

⎯ Nominatie Appeltje van Oranje 

⎯ Campagnefilm CU 

⎯ 2 x live op Radio Rijnmond 

⎯ Publicatie in Boek “Plekken van Hoop” 

⎯ Rotterdams weerwoord, sponstuin 

⎯ Gardean: sponstuin 

⎯ Oranje fonds opnamen promotiefilm NLDoet 2020 

 

4 Financiën 

 

Vrienden van de Voedseltuin 

Op 18 oktober 2018 is de vriendencampagne gelanceerd. Mensen kunnen een appeltje 

voor de dorst, een toffe peer of een kers op de taart worden. In ruil krijgen vrienden 

onze nieuwsbrief, zijn ze ten alle tijden welkom op de tuin en krijgen zij een etentje op 

de tuin. Wij bouwen op deze manier aan een community. Eind 2019 hadden wij 31 

Vrienden: 12 Appels, 11 Peren en 8 Kersen. 

 

Sponsor een voedselcirkel 

In 2017 zijn we gestart met een adoptieplan van Voedselcirkels door het bedrijfsleven. 

De stichting biedt bedrijven de mogelijk hun MVO gedachte vorm te geven door het 

adopteren van cirkel. Met een kleine bijdragen ondersteunen zij daarmee het goede 

doel van onze stichting.  In 2017 hebben de volgende bedrijven hebben gezamenlijk 

een cirkel geadopteerd: Groep A, de Urbanisten, HP architecten en Bekkering Adams 

architecten. Deze architectengroep blijft een sponsor in de vorm van een jaarlijkse 

gezamenlijke Buren BBQ die zij bekostigen.  In 2018 hebben HIWA en Koppert BV 
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meegedaan met het adoptieplan. Voor 2019 heeft Lush ons gesponsord en 

doet HIWA voor de 2e keer mee. Voor 2020 doet KiesZon mee. 

 

Exploitatie 

De som van de bedrijfsopbrengsten was € 144.000. Onze kosten waren € 132.000. Het 

financieel resultaat in 2019 is € 12.000 hoger uitgevallen dan begroot. Aan de 

kostenkant vielen vooral de iets hogere uitgaven aan het containerhome en de tuin op. 

Daar tegenover staan overigens ook  extra inkosten vanuit fondswerving. Aan de 

inkomstenkant valt op dat we ca € 10.000 meer dan begroot hebben binnen gehaald 

vanuit ‘overige opbrengsten’, waaronder bedrijfsuitjes, vrienden, sponsoring, WMO 

opbrengsten. Ook hebben we extra middelen verkregen voor de uitvoering van 

kindereducatie-activiteiten, uitgevoerd door onze ketenpartner Ravottuh. Het positieve 

resultaat wordt toegevoegd aan de reserves. 

 

     

  

Gezelligheid aan tafel tijdens het vriendenetentje 2019 


