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Aan tafel in buurtrestaurant ’t Hert
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1. Voorwoord
Het project “Eten doen we allemaal” dat in maart 2015 met subsidie van het Oranjefonds en het VSB fonds
van start is gegaan, hebben we in april omgedoopt naar “Van Tuin Tot Bord”. Met deze nieuwe naam is het
voor iedereen duidelijk waar het project over gaat. Het project begint voor steeds meer mensen in
Nijmegen een begrip te worden. Mensen hebben ervan gehoord, hebben ons gezien, doen zelf mee of
hebben er van geproefd. We zijn eigenlijk nog maar 10 maanden geleden begonnen dus dat is een mooi
begin. We gaan hier graag zo mee door en hopen in 2016 veel nieuwe mensen te bereiken.
We kijken terug op een mooi eerste projectjaar1. In dit verslag geven we allereerst kort de achtergrond van
het project en zetten de geplande doelen en resultaten (voor eind 2016) op een rijtje. Vervolgens gaan we
in op de resultaten van 2015 en beschrijven vervolgens de uitgevoerde activiteiten in 2015. In hoofdstuk 7
trekken we enkele conclusies en in hoofdstuk 8 blikken we vooruit naar 2016.

2. Achtergrond (het plan)
Van Tuin Tot Bord: in diverse buurten in Nijmegen bereiden kwetsbare bewoners samen met
buurtbewoners gezonde buurtmaaltijden. Een deel van het voedsel wordt verbouwd in moestuinen. Met
het project Van Tuin Tot Bord worden buurtbewoners en kwetsbare bewoners met elkaar verbonden.
Diverse lokale organisaties 2 bundelen in dit project hun expertise en ontdekken de meerwaarde van
samenwerking. Hun ondersteuning aan de diverse doelgroepen wordt op maat afgestemd zodat ze zoveel
mogelijk op eigen benen komen staan.
Buurtbewoners en kwetsbare burgers inspireren en vinden elkaar. Lokale organisaties bundelen hun
krachten en zorgen ervoor dat iedereen die graag wil kan meedoen. Verbindingen met andere lokale
partijen worden gelegd. Een echte win-win situatie.

3. Beoogde doelen en resultaten
Algemene doelstelling:
Bijdragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving op wijkniveau waarin voor iedereen een plek is
en iedereen kan meedoen.
Projectdoelstelling:
Concrete en duurzame participatie- en ontmoetingsmogelijkheden voor buurtbewoners en kwetsbare
bewoners in drie wijken3 in Nijmegen.
Doelgroep:
 buurtbewoners die graag anderen in hun eigen buurt willen ontmoeten en beter leren kennen;
 mensen met een fysieke, verstandelijke of een geestelijke beperking;
 mensen (o.a. ouderen) die weinig sociale contacten hebben;
 Mensen (ouderen, studenten) die zich graag vrijwillig inzetten;
 mensen met een kleine beurs
 mensen die (tijdelijk) zonder baan zijn en wel actief willen blijven;
1

Het jaar 2015 is het eerste projectjaar.
De samenwerkingspartners in dit project zijn: Pluryn/NAH centrum, RIBW, Driekracht/Driestroom, Sociaal wijkteam
en welzijnsorganisatieTandem. Zie voor uitgebreide beschrijving bijlage 1 van projectplan “Eten doen we allemaal”.
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De drie wijken (ofwel buurten) zijn het Willemskwartier, de Muntenbuurt (plus Landbouwbuurt en de
Kolping) en de Hazenkamp in Nijmegen.
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bedrijven en organisaties in de wijken die zich graag verbinden aan het project en de doelgroep
(bijv. door sponsoring, producten, werk, koppeling met in hun activiteiten);

Verwachte resultaten eind 2016:
1. tenminste 2 zelfstandig functionerende “buurtrestaurants” voor en door kwetsbare burgers en
buurtbewoners in het voorzieningenhart 't Hert en wijkcentrum de Klokketoren.
2. de 2 buurtrestaurants dekken de kosten met inkomsten uit maaltijden, opbrengst van de
moestuinen, inzet van vrijwilligers, evt. aangevuld met sponsoring;
3. diverse (kleine) moestuinlocaties en tenminste 1 buurtmoestuin voor en door mensen met een
beperking en actieve buurtbewoners in tenminste drie wijken in Nijmegen;
4. Er functioneren minimaal 4 zelfstandige kook- en moestuingroepen in de verschillende buurten;
5. Begeleiding op maat door ondersteunende lokale organisaties aan mensen met een beperking
en/of in een kwetsbare positie;
6. Heldere samenwerking/afstemming tussen de ondersteunende lokale organisaties;
Bereik :
 minimaal 50-100 mensen (ouderen, buurtbewoners) per buurt die regelmatig komen eten, of thuis
eten bezorgd (totaal minimaal 200 verschillende mensen in 2015, 300 mensen in 2016).
 minimaal 25 vrijwilligers per buurt (buurtbewoners, ouderen, mensen in een kwetsbare positie) die
actief participeren ( koken en serveren; moestuinonderhoud, mensen halen en brengen (Totaal
minimaal 50 mensen).
 jaarlijks tenminste 500 mensen die incidenteel betrokken zijn door een enkele keer mee te eten of
het buurtevenement bezoeken

4. Resultaten projectjaar 2015
Het project Van Tuin Tot Bord richt zich voor het bereiken van haar doelstellingen op enkele centrale
activiteiten. Deze activiteiten zijn het verbouwen van groente en kruiden in buurtmoestuinen en het koken
van gezonde maaltijden (met groente uit de moestuin) in de buurtrestaurants. Hieronder worden in het
kort de resultaten en bereikcijfers van 2015 beschreven.
4.1. Moestuinen:
Er zijn in 2015 drie moestuingroepen van start gegaan in drie verschillende wijken (Willemskwartier,
Hazenkamp en Muntenbuurt). De groente wordt vanaf september verwerkt in de buurtmaaltijden.
Daarnaast wordt een deel van de oogst verkocht. De moestuingroepen hebben bij de opstart begeleiding
gehad van de moestuinexpert en ook bij het maken van een teeltplan. De moestuingroepen draaien verder
zelfstandig.
Totaal waren in 2015 bij de moestuingroepen 12 vrijwillige buurtbewoners actief waarvan 5 kwetsbare
bewoners.

Enthousiaste vrijwilligers bij de Klokketoren
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4.2. Kookgroepen:
De eerste kookgroep is in het voorjaar gestart bij ‘t Hert in het Willemskwartier. Een tweede kookgroep is in
november 2015 gestart bij de Klokketoren (Muntenbuurt). De kookgroepen draaien nog niet zelfstandig. Er
was in 2015 begeleiding van een professionele kok (bij ’t Hert) en begeleiding door ambulant begeleiders
van de samenwerkingspartners.
Totaal waren er in 2015 bij de twee kookgroepen 15 vrijwillige buurtbewoners actief betrokken waarvan 8
kwetsbare bewoners.

De kookgroep in Buurtrestaurant ’t Hert

4.3.Buurtrestaurants:
Buurtrestaurant ’t Hert kon begin juni de eerste gasten ontvangen. In het najaar is ook buurtrestaurant de
Klokketoren van start gegaan. De kosten van de maaltijden werden gedekt met de inkomsten. De gasten
komen veelal uit de (omliggende) wijken.
Totaal zijn er in 2015 ruim 425 maaltijden gekookt voor de gasten4:
- 17 avonden in ’t Hert x 21 gasten (gemiddeld) maaltijden is bijna 360 gasten. Van deze 360 gasten gaat het
om tenminste 175 verschillende gasten. Er is reeds een groepje van vaste gasten dat graag regelmatig
aanschuift.
- 5 avonden in Buurtrestaurant de Klokketoren5: totaal waren er ruim 70 gasten.
4.4.Inzet vrijwilligers
Behalve bij bovengenoemde activiteiten is er ook vrijwillige inzet bij de bouw van de website (het RIBW),
het wekelijks wassen en strijken van de schorten, het maken van flyers, kerstpakketten e.a. door cliënten
van het Pluryn/NAH centrum en het maken van foto’s.
Totaal waren er in 2015 voor deze extra activiteiten 15 (kwetsbare) mensen actief betrokken.
4.5.Begeleiding op maat:
De diverse activiteiten werden begeleid door een ambulant begeleider van een van de
samenwerkingspartners. Daarnaast werd de moestuingroep begeleid door een moestuinexpert en werd de
kookgroep in ’t Hert begeleid door een professionele kok.

4

In de verantwoording van het financiële verslag zijn de twee laatste kookavonden in december nog niet
meegenomen. Het totaal aantal gasten (maaltijden) is daarom voor 2015 iets hoger.
5
In de Klokketoren is medio oktober een try out buurtrestaurant geweest met buurtbewoners. Deze avond was gratis
(promotie) en 15 buurtbewoners hebben meegegeten. Omdat er deze avond geen inkomsten waren, is dit aantal
maaltijden niet meegenomen bij de financiële verantwoording m.b.t. de maaltijden (wel bij promotie).
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5. Beschrijving activiteiten maart – december 2015
In dit hoofdstuk gaan we wat uitgebreider in op de uitgevoerde activiteiten.
5.1 De moestuinen:
Zoals in hoofdstuk 4 reeds is genoemd, zijn er in 2015 drie moestuingroepen van start gegaan in drie
verschillende wijken (Willemskwartier, Hazenkamp en Muntenbuurt). Moestuinexpert Hans Alink heeft de
diverse groepen begeleid met de opstart. Ook geeft hij de groepen advies m.b.t. de verbouw, oogst en het
maken van een teeltplan. De groente wordt vanaf september verwerkt in de buurtmaaltijden. Daarnaast
wordt een deel van de oogst verkocht. De moestuinen dragen zo bij aan de zelfvoorziening van het project.
Het project kon officieel pas in maart 2015 van start gaan. Er moest toen nog veel gebeuren voordat de
eerste schep in de grond kon. Maar ondanks de relatief late start (juni/juli) zijn de drie groepen er in
geslaagd om het eerste seizoen een mooie oogst te halen. In 2016 zullen de groepen (en ook de
moestuinen) verder uitbreiden.
Moestuin de Klokketoren Muntenbuurt: De moestuinactiviteiten zijn gestart in kant en klare (speciale voor
dit doel ontworpen) moestuinbakken. Door te beginnen in bakken konden mensen direct aan de slag en dit
werkte heel enthousiasmerend . De resultaten waren meteen zichtbaar. Deze bakken zijn speciaal deze
locatie ontworpen door de moestuinexpert. De bakken zijn gemaakt in een werkplaats van Pluryn.
Een kerngroep van 3 buurtbewoners en 2 mensen van het Pluryn NAH centrum vormen de moestuingroep.
Dit is een nieuwe en mooie samenwerking. Deze groep wordt langzaam verder uitgebreid. De
moestuingroep wist heel wat groente te verbouwen zoals sla, andijvie, broccoli, palmkool, bonen, Chinese
kool, rode bietjes, rucola en Nieuw-Zeelandse spinazie! Alles wordt verbouwd in bakken op werkhoogte en
in uiterst vruchtbare grond. Het was een genot om te zien. Omdat de oogst overvloedig was kon er ook
groente verkocht worden aan cliënten, beroepskrachten en andere bezoekers van de Klokketoren. De
verkoop wordt georganiseerd door een vrijwilliger van Pluryn/NAH centrum en verloopt gesmeerd.
De moestuingroep heeft wekelijks een overlegmoment op donderdagochtend. Zoals een van de
buurtbewoners zei: “iedereen is enthousiast. Het straalt in de Muntenbuurt”. De moestuingroep is ook heel
blij met de inzet van Hans Alink. Dit is volgens hen een gouden greep. Zijn inzet als moestuinexpert heeft bij
de opstart veel houvast en inspiratie gegeven.

Overleg in de moestuin en oogst bij de Klokketoren
Moestuin De Haard, Willemskwartier: achter het Huis van Compassie (de Haard) aan de Groenestraat is in
juni een moestuingroep gestart in de volle grond. Het project heeft hier een klein stukje grond ter
beschikking gekregen van de Diaconie (eigenaar van de grond). Ook de voedselbank en een basisschool (het
Kleurrijk) hebben hier een stuk grond.
6

De start van deze moestuin had een wat langere aanloop. Het duurde namelijk even voordat het duidelijk
was welk stuk grond beschikbaar was. Uiteindelijk heeft zich hier een prachtige kleine buurtmoestuin
ontwikkeld. De moestuingroep is gestart met twee buurtbewoners. Ook een cliënt van Driekracht werkte
afgelopen seizoen regelmatig in de tuin. De oogst van andijvie, palmkool, Nieuw Zeelandse spinazie en rode
biet is zoveel mogelijk verwerkt in de maaltijden van buurtrestaurant ’t Hert. Volgend seizoen kan de
moestuingroep verder uitbreiden. Ze krijgen dan een groter stuk grond zodat ze nog meer groenten kunnen
verbouwen. Samen met Hans Alink is er door buurtbewoners in november een plan gemaakt voor het
nieuwe seizoen.
Buffelstraat, Hazenkamp: Bij een senioren flat aan de Buffelstraat in de Hazenkamp 6 is een aantal actieve
bewoners net voor de zomer gestart met het planten van groenten in zes moestuinbakken. De groep heeft
wat taken verdeeld. Zo was er iemand verantwoordelijk voor het sproeien van de planten en werd samen
gekeken wanneer groenten oogstrijp waren. Eind november 2015 hebben ze samen met moestuincoach
Hans Alink een plan voor het komende seizoen gemaakt. Ook andere buurtbewoners worden uitgenodigd
om mee te komen helpen.

Start van de moestuin bij de Buffelstraat

5.2. Kookgroepen/buurtrestaurants:
Er worden wekelijks (behalve schoolvakanties) gezonde buurtmaaltijden gekookt en geserveerd in de twee
wijkcentra, namelijk ’t Hert in het Willemskwartier en in de Klokketoren in de Muntenbuurt. Op een paar
uitzonderingen na (met meer dan 30 gasten), gaat het hierbij om maximaal 20 gasten (mee-eters) per
maaltijd. De ervaring leert dat de kookgroepen dit aantal gasten kunnen behappen. Meer gasten zorgt voor
te veel werkdruk.
De eerste kookgroep is in het voorjaar gestart in ’t Hert onder begeleiding van een professionele kok. Een
tweede kookgroep is in november 2015 gestart bij de Klokketoren (Muntenbuurt). De kookgroepen zijn in
2015 begeleid door een ambulant begeleider van een van de samenwerkingspartners. De deelnemers van
de kookgroep dragen schorten en mutsjes in de kleuren groen en terra. De kleuren van het project. De
schorten zijn gemaakt door Mode met een Missie (een werkplaats van het RIBW).
Buurtrestaurant ’t Hert
Buurtrestaurant ’t Hert loopt goed, er is veel animo om mee te eten. Er is door de kok samen met de
kookgroep voor gekozen om zoveel mogelijk biologisch te koken. Gezien de lage prijzen van de maaltijd is
6

De bewoners zijn niet alleen senioren maar in verhouding wonen hier veel kwetsbare bewoners die ook begeleid
worden door participerende organisaties
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dit niet mogelijk met vlees. Men is daarom gestart met vegetarische maaltijden en dat slaat heel goed aan.
Zoals een oudere buurtbewoner aangeeft: ” deze maaltijden zijn een heerlijke kennismaking met
vegetarisch eten. Ook is het gezellig om andere mensen te spreken”.
De maaltijden worden geserveerd aan lange tafels en verlopen in een ontspannen en gezellige sfeer. Diverse
gasten komen met elkaar in gesprek. De gasten zijn buurtbewoners uit het Willemskwartier, cliënten van de
samenwerkingspartners (die in de wijk wonen), cursisten van ’t Hert, ouderen uit de Hazenkamp,
medewerkers (collega’s) van de samenwerkingspartners, gemeente en jongeren (uit Nijmegen) die
geïnteresseerd zijn het project. Er is inmiddels ook een groepje van (oudere) vaste gasten. Een van hen
geeft aan: “ het is voor mij een heerlijke afleiding. Even het huis uit en andere mensen ontmoeten. Erg
gezellig”.
Vanaf begin juni tot de zomer zijn op 5 dinsdagavonden gemiddeld 15 gasten aangeschoven. Een bewoner
uit de buurt heeft voor de zomer eenmalig een barista koffie-sessie verzorgd na de maaltijd. Ook enkele
oud-wijkbewoners kwamen langs voor een koffie. Een mooi moment voor ontmoeting en contact.
Na de zomer was het buurtrestaurant tot de kerstvakantie 12 avonden open. Gemiddeld waren er 15-20
gasten.
De laatste avond voor de kerstvakantie stond in het teken van delen. Gasten en deelnemers van de
kookgroep hadden allemaal zelf iets gekookt en een cadeau (met iets wat ze “over” hadden) meegebracht.
Ook konden gasten wensen en ideetjes kwijt op kaartjes. Het was een sfeervolle afsluiting van 2015.

Gasten en kookgroep én cadeautjes bij kerstfeest in Buurtrestaurant ’t Hert (15 december jl.)

Medio november zijn wethouder Renske Helmer en een delegatie van de gemeente (o.a. de wijkmanager
en wijkbeheerder) op bezoek geweest. Het was een drukke avond met ruim 30 gasten. Ze hebben veel
gasten gesproken en waren zeer positief over het project en het restaurant. Zoals de wethouder later
vermeldde op twitter: ” heerlijk gegeten en ook dit project door en voor bewoners laat zien dat eten
verbindt #mooiproject”.
De prijs van 5 euro per maaltijd geldt tot 1 januari 2016. Daarna zal de prijs verhoogd worden naar 6 euro.
Als er maaltijden over zijn kunnen gasten tegen betaling van Euro 3,50 een bakje meenemen naar huis. Dit
is een samenwerking met Bijzonder Thuisafgehaald.
Kookgroep ’t Hert De kookgroep in ’t Hert wordt begeleid door een professionele kok, Lisette Bossert. Haar
inzet richt zich op de (professionele) organisatie van het koken. Haar training en begeleiding heeft zich in
2015 vooral gericht op:
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De hygiëne in de keuken: dragen van muts en schort, handen wassen voordat je aan het werk gaat,
werkplek schoon en opgeruimd houden, betekenis van de verschillende kleuren snijplanken.
De veiligheid: hoe kun je veilig werken/snijden, hoe zorg ik dat mijn snijplank stabiel ligt.
Keukentechnieken: enkele snijtechnieken, enkele baktechnieken, binden van soep op verschillende
manieren;
Kennismaking met de mogelijkheden van de vegetarische keuken en het leren koken met recepten;
De organisatie en planning van het keukenwerk.

De samenstelling van de kookgroep wisselde in het begin nogal sterk. Er is inmiddels een vaste kerngroep
ontstaan van ongeveer 10 vrijwillige buurtbewoners waarvan de helft kwetsbare bewoners (met name
RIBW). De kookgroep zijn vooral vrouwen (> 70%) en enkele deelnemers hebben een allochtone
achtergrond (Turks, Antilliaans). De kookgroep eet gratis mee7. De kookgroep ondersteunt ook bij andere
taken zoals boodschappen doen, schorten wassen, afwassen etc. Helaas gaan enkele (kwetsbare)
vrijwilligers stoppen vanwege een verhuizing of andere activiteiten.
In het najaar zijn met nieuwe flyers opnieuw vrijwilligers geworven voor de kookgroep. Als een vrijwilliger
zich aanmeld vindt er eerst een kort gesprek plaats met de opbouwwerker van Tandem of met een
ambulant medewerker. De verwachting (en planning) is dat de kookgroep in 2016 verder zal uitbreiden
zodat er een stevige basisgroep ontstaat die getraind wordt (naar zelfstandigheid). Als de groep groter
wordt hoeven mensen bovendien niet elke week mee te koken.
Buurtrestaurant de Klokketoren
Met enige vertraging vanwege de oplevering van de keuken (zie ook onder 6.4: materiele investering) is
buurtrestaurant de Klokketoren eind november van start gegaan. Gasten zijn o.a. met flyers geworven. Het
restaurant draait iedere donderdagavond en in 2015 was dit totaal 5 x (inclusief 1 try out avond in oktober).
In 2015 zijn bijna 65 gasten aangeschoven. De gasten komen veelal uit de (omliggende) wijken. De prijs is 5
euro per maaltijd. Deze prijs zal in ieder geval in de eerste helft van 2016 nog gelden.
Kookgroep de Klokketoren
Op donderdagmiddag wordt er door de stagiaires samen met enkele cliënten van het Pluryn NAH-centrum
voorwerk verricht voor het buurtrestaurant. Zij snijden dan de groenten, die zo veel mogelijk uit de
moestuin komen. Vanaf 16.00 uur komen andere vrijwilligers uit de buurt helpen om de maaltijd op tijd op
tafel te krijgen. Ook helpt een activiteitenbegeleider van Pluryn/NAH centrum in de startfase bij het koken
en serveren.

De kookgroep bij de Klokketoren

Het project beschikt niet over de middelen om ook een professionele kok in te huren voor dit
buurtrestaurant. De kookgroep maakt wel gebruik van de recepten (en tips) van de professionele kok die de
kookgroep bij ’t Hert wekelijks begeleid. Stagiaires hebben bij beide kookgroepen ervaring opgedaan en
7

Dit wordt nu nog gefinancierd uit de post vrijwilligerskosten. Na 2016 zullen deze kosten moeten worden gedekt met
de inkomsten uit de maaltijden.
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delen deze ervaringen met de kookgroep. Er zijn diverse buurtkoks die interesse hebben om regelmatig een
kookavond te verzorgen a.d.h.v. een thema (bijv Afrikaans of Italiaans eten).
5.3. Oogst: Van Tuin Tot Bord
Na de zomervakantie kon in het Willemskwartier de eerste oogst in de buurtmaaltijd verwerkt worden.
Direct kwamen er allerlei nieuwe zaken en nieuwe taken naar boven: wie oogst er? Wie zorgt ervoor dat de
kookgroep weet welke groente klaar is om te oogsten? En ook de vraag hoe je moet oogsten. Ook bleek het
handig dat de groenten alvast schoon worden gemaakt in de tuin zodat bijvoorbeeld slakken ( in de
andijvie) niet allemaal in de keuken terecht komen.
Inmiddels heeft zich een buurtbewoner aangemeld die graag de verbinding wil zijn tussen de tuin en de
kookgroep. Zij zal deze taak concreet in 2016 (samen met een of meerdere kwetsbare buurtbewoners)
oppakken.
5.4. Andere activiteiten
Diverse andere activiteiten zijn (vrijwillig) opgepakt door (kwetsbare) buurtbewoners en
samenwerkingspartners. Het gaat onder andere om de volgende activiteiten:


O.a. flyers, tassen bedrukken, kadootjes inpakken voor vrijwilligers door cliënten van Pluryn/ NAH
centrum.



Wassen en strijken van de schorten in de Klokketoren (Pluryn/NAH centrum)



De (nieuwe) website is ontwikkeld door RIBW;



Het op foto vastleggen van kookactiviteiten o.a. door een cliënt van RIBW.



Maken van de schorten door Stichting Mode met een Missie (werkplaats van RIBW).



Moestuinbakken zijn gemaakt door Werkzin, de houtwerkplaats van Pluryn

6. De organisatie
6.1. De projectorganisatie
Externe projectmedewerkers
Bij de start zijn er enkele externe projectmedewerkers aangesteld. Als projectleider is Elly Janssen van
Groene Vonk is aangesteld. Voor de specialistische vakkennis voor de moestuinen en om kennis over te
dragen over het onderhoud van een moestuin is in april 2015 een moestuinexpert (Hans Alink) aangesteld.
Daarnaast is kok Lisette Bossert aangetrokken voor de training en begeleiding van de kookgroep in ’t Hert.
Projectgroep
Een projectgroep waarin alle samenwerkingspartners vertegenwoordigd zijn is ook bij de start gevormd. In
de loop van het voorjaar is de projectgroep uitgebreid met 2 vrijwillige en betrokken buurtbewoners uit de
Muntenbuurt en het Willemskwartier. Maandelijks bereidt de projectleider een bijeenkomst voor. Het
overleg van de projectgroep richt zich vooral op het onderling informeren, afstemming, planning van de
activiteiten en het leren van elkaar. In deze nieuwe samenwerking moeten de rollen en
verantwoordelijkheden duidelijk worden. Dat vraagt veel afstemming.
Voor een optimale afstemming met het beheer van de wijkcentra en de gemeente is de senior beheerder in
december ook aangeschoven bij het overleg. In 2016 zal per keer bekeken worden wanneer dit handig is.
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De projectgroep kijkt tevreden terug op het eerste projectjaar. De samenwerking tussen de diverse
organisaties is voor de meesten nieuw. En dit geldt zeker ook voor de samenwerking met buurtbewoners.
Er is veel enthousiasme over het project. Zoals Tjits Stuiveling, activiteitenbegeleider van Pluryn/NAH
centrum het zegt: “Het is prachtig om de samenwerking te zien tussen de buurtbewoners en cliënten van
het NAH-centrum. Dit heeft veel waarde voor alle betrokkenen”.
Stagiaires
In september 2015 zijn 4 stagiaires van de Hogeschool Arnhem Nijmegen HAN (2 SPH en 2 CMV) van start
gegaan voor een stage tot de zomer van 2016. Pluryn begeleidt twee stagiaires en Tandem begeleidt twee
stagiaires. De stagiaires lopen hun stage voor een groot deel binnen het project Van Tuin Tot Bord. Zij
richten zich o.a. op de diverse groepen, de begeleiding van cliënten en de samenwerking met
buurtbewoners. Daarnaast houden ze zich bezig met de organisatie van de buurtactiviteiten en de
vormgeving en publiciteit.
6.2. Rol van de gemeente
In het project wordt samengewerkt met diverse afdelingen van de gemeente Nijmegen, namelijk met het
wijkmanagement, wijkbeheer en facilitair management. De gemeente vervult vooral een faciliterende rol .
Zo heeft de gemeente het braakliggende stuk grond bij de Klokketoren beschikbaar gesteld voor de
buurtmoestuin bij de Klokketoren en tevens gebruiksklaar gemaakt voor het nieuwe seizoen.
Ook heeft de gemeente in overleg met de kok en kookgroep de benodigde keukenspullen en kookgerei
aangeschaft voor de keuken in de Klokketoren. Ook het keukengerei in ’t Hert zal worden uitgebreid.
In de wijkcentra wordt afgestemd met het beheer over praktische zaken m.b.t. het buurtrestaurant. Ook
verwijst het beheer geïnteresseerden door naar het project. Voor een optimale afstemming heeft de
projectleider regelmatig overleg met het beheer en/of facilitair management.
6.3. Samenwerking en contacten met externe partijen
Behalve een samenwerking met Bijzonder Thuisafgehaald, het Huis van Compassie, Mode met een Missie
en Werkzin zijn er diverse andere contacten gelegd (voor eventuele toekomstige samenwerking). Het gaat
om o.a. Eetbaar Nijmegen, de Thiemeloods, Slak ateliers, ROC Nijmegen, Evital (een thuiszorgorganisatie) ,
gezondheidscentrum Sint Anna (in Willemskwartier), maatschappelijk werk en het gezondheidscentrum in
de Hazenkamp en een vrijwilliger die het project dementievriendelijke Hazekamp initieert. Contacten met
het seniorennetwerk en wijkverpleging lopen via het Sociaal Wijkteam.
6.4. Communicatie en publiciteit
De projectleider coördineert de communicatie en promotie. Ze heeft een communicatieplan geschreven in
overleg met de samenwerkingspartners. Ook is er een communicatie-groepje gevormd dat zich buigt over
de concrete promotieactiviteiten van het project. Stagiaires ondersteunen bij de uitvoering van het
communicatieplan. Zo is er een herkenbaar logo & huisstijl door een van de stagiaires ontwikkeld.
Publiciteit/werving:
Het project heeft sinds juni een eenvoudige website www.vantuintotbord.nl . Verder is er een
facebookpagina en twitter account. Een uitgebreide en gebruiksvriendelijke website wordt begin 2016
afgerond met medewerking van het RIBW, stagiaires en de projectleider. De website wordt onderhouden
door het RIBW.
De lokale media zijn in het voorjaar bereikt via persberichten. Zo zijn er in het voorjaar en in de zomer twee
mooie artikelen verschenen in de Brug (zie website). Ook zijn er drie artikelen in het wijkblad van de
Hazannekamp verschenen (voorjaar, zomer en december). Daarnaast zijn er berichten verschenen op de
website van het Willemskwartier, Landbouwbuurt, Hazenkamp en Eetbaar Nijmegen. En er zijn artikelen
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geplaatst door samenwerkingspartners. Vrijwilligers en gasten voor het buurtrestaurant zijn verder
geworven door aansprekende flyers en door mond-tot-mondreclame. Ook heeft het project meegedaan
aan enkele (stedelijke) evenementen zoals het Fair Food Festival in Bottendaal in oktober 2015.
Het Willemskwartier, Landbouwbuurt, Muntenbuurt en Kolping hebben momenteel geen papieren
wijkkrant. Hierdoor blijkt het lastiger om mensen in de wijk te bereiken. We hebben wel flyers in de bus
gedaan (in een deel van de wijk) maar een wijkkrant met regelmatige berichtjes werkt beter. Vanaf 2016
gaat het wijkblad van de Hazenkamp waarschijnlijk ook verspreid worden in de andere wijken waardoor dit
probleem is opgelost.
6.4 Materiële investeringen
In wijkcentrum de Klokketoren is in het kader van het project de keuken geprofessionaliseerd door de
installatie van een nieuwe keuken. De verbouw duurde langer dan gepland en bij de oplevering van de
keuken bleek niet alles te kloppen. Pas eind september 2015 was de keuken klaar conform afspraken en
voldeed deze aan de HACCP eisen.
Een andere (geplande) materiele investering had betrekking op de moestuin. Om direct te kunnen starten
met het verbouwen van groenten zijn in mei een aantal kant en klare (speciale voor dit doel ontworpen)
moestuinbakken aangeschaft. Op basis van een ontwerp van de moestuinexpert zijn deze gemaakt door
Werkzin, de houtwerkplaats van Pluryn in Groesbeek.
6.5. Monitoring project
Voor de monitoring en evaluatie is er bij de start van het project een 0-meting uitgevoerd onder alle
samenwerkingspartners en vrijwillige deelnemers. Medio 2016 zal opnieuw een meting worden uitgevoerd.
De vragen hebben betrekking op participatie, eenzaamheid, zelfstandigheid, contact met buurt. Vanaf de
start is het project geregistreerd met foto’s door medewerkers en vrijwilligers. Het fotomateriaal wordt o.a.
gebruikt voor sociale media en de website.

7. Conclusies
7.1. Algemeen:
 Het projectjaar 2015 stond in het teken van opstarten en opbouwen. Alle geplande activiteiten zijn
gestart. Een verdere uitbreiding van de moestuinen is voorzien in 2016. Daarnaast ligt de focus in
2016 op de versterking van de diverse groepen (uitbreiding van vrijwilligers, verzelfstandiging na
2016);


Er is bij vrijwilligers, professionals en stagiaires veel enthousiasme en inzet bij de projectactiviteiten.
Ook externe partijen zijn positief over het project en vinden het een mooi project (zie quote
wethouder bij 5.2.).



Er zijn reeds mooie resultaten rond inclusie: mooie ontmoetingen aan tafel, in de keuken en in de
moestuinen. Het is nieuw om samen te werken: mensen worden er blij van en het geeft veel
waarde. Ook komen mensen elkaar nu als bekenden in de wijk tegen wat als positief wordt ervaren.



Inclusie en participatie gaan niet vanzelf. Het vraagt veel begeleiding en stimulans bij de opstart.
Kwetsbare vrijwilligers moeten soms een drempel over. Dat geldt zeker als ze nog niet eerder aan
een buurtproject hebben deelgenomen. Het deelnemen en samenwerken moet verder groeien
zodat het nog “normaler” wordt.



De naamsbekendheid van het project binnen de wijken, bij gemeente en lokale organisaties neemt
steeds verder toe door mond-tot-mondreclame, activiteiten, publiciteit, presentatie tijdens
(stedelijke) evenementen;
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Er is een groeiend draagvlak en samenwerking met externe partijen zoals gemeente en andere
lokale partijen.

7.2 Organisatie:
 De opstart van het project is een arbeids- en tijdsintensief proces. Een voorhoede van (kwetsbare)
vrijwilligers, medewerkers van samenwerkingspartners, stagiaires en het extern projectteam
hebben gedurende het eerste jaar veel werk verzet.


Diverse praktische taken zoals bijv. boodschappen doen, reserveringen voor restaurant, schorten
wassen, sociale media worden in de opstartfase nog niet (structureel) door vrijwilligers opgepakt.
Daardoor was er veel extra inzet en (onvoorziene) uren nodig van stagiaires en medewerkers.



Voor het creëren van betrokkenheid en draagvlak is veel overleg en afstemming nodig. Dit vraagt
o.a. van de projectleider en ook van de opbouwwerker van Tandem veel schakelen op diverse
niveaus. Het gaat in het project namelijk om zowel de afstemming met het management van de
diverse samenwerkingspartners, afstemming met de gemeente, samenwerking tussen organisaties
maar ook om het betrekken van (kwetsbare) bewoners.



Externe inzet is cruciaal voor het professioneel opbouwen van het project. De projectleider zorgt
voor de coördinatie, houdt het overzicht, legt verbindingen tussen partijen, heeft oog voor
knelpunten en staat als neutrale partij boven de diverse organisaties. Bovendien werkt ze toe naar
een duurzaam (verdien)model waarbij de groepen en activiteiten zoveel mogelijk zelfstandig
worden. De geplande uren voor de projectleider (200 uur op jaarbasis) blijken veel te krap voor de
hoeveelheid taken.



De moestuinexpert heeft een zeer belangrijke rol gehad in de opstart en begeleiding van de
moestuingroepen. Hij kon goed schakelen op de situatie en wist (kwetsbare) buurtbewoners vanaf
het begin te betrekken en te enthousiasmeren.



De inzet van de professionele kok heeft ervoor gezorgd dat buurtrestaurant ’t Hert goed op de kaart
is gezet. De maaltijden zijn er lekker en gasten komen graag terug. Voor de kookgroep speelt zij een
belangrijke rol in het (leren) gezond te koken voor grotere groepen.



Het maandelijks overleg van de projectgroep wordt door de deelnemers als prettig en heel zinvol
ervaren.



Samenwerking gemeente: gemeente is positief over het project. Er is wel veel afstemming nodig
om tot heldere afspraken te komen over het gebruik (en de huur) van de keukens en de grond voor
de moestuin.

7.3. Activiteiten:
 Er waren in 2015 totaal bijna 30 vrijwilligers betrokken bij een van de moestuin- en/of kookgroepen.
Daarnaast waren er nog tenminste 15 mensen actief bij andere activiteiten zoals schorten wassen,
het maken van cadeautjes voor vrijwilligers, de ontwikkeling van de website etc.


Er zijn in de twee buurtrestaurants ruim 420 maaltijden gekookt voor gasten. De gasten komen
veelal uit omliggende wijken. Het gaat om tenminste 175 verschillende gasten.



Gasten in de buurtrestaurants zijn erg positief. Ze waarderen het heerlijke eten, de sfeer en de
ontmoeting. Het maximale aantal van 20 gasten per avond lukt na de opstart vrij goed. Uitbreiding
naar meer gasten is niet haalbaar i.v.m. capaciteit in de keukens en de capaciteit van de kookgroep.
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Buurtbewoners die vrijwillig meedoen hebben tijd nodig om hun plek te vinden binnen het project.
Er zijn veel diverse partijen en mensen betrokken bij het project waardoor het soms even duurt
voordat ieder weet wie wat doet. Ook de samenwerking met kwetsbare buurtbewoners heeft tijd
nodig.



Door de deelname van buurtbewoners in de projectgroep nemen buurtbewoners actief deel het
vormgeven van het project.



De inzet van de moestuinexpert was een gouden greep: ondanks de late start in het seizoen konden
door het planten van zaailingen en de begeleiding van de moestuinexpert 3 moestuinen starten.



De tuinen waren het eerste seizoen beperkt in oppervlakte. Ook de moestuingroepen waren mede
hierdoor nog klein. Dat was gunstig voor het eerste jaar omdat men een mooie start kon maken
terwijl het werk e.d. te overzien was. De tuinen en de groepen zullen volgend seizoen verder
uitbreiden.



De moestuingroepen draaien min of meer zelfstandig. De verzelfstandiging van de kookgroepen
vraagt meer tijd. Dit heeft o.a. te maken met de eisen die gesteld worden aan het (professioneel)
draaien van een buurtrestaurant. Bovendien moet de kookgroep veel meer onder druk werken
waardoor er meer gevraagd wordt van deze groep.



In de Muntenbuurt is een wens van bewoners met het project Van Tuin Tot Bord in vervulling
gegaan. Eindelijk kunnen ze aan de slag met een moestuin en bovendien is het wijkcentrum nu ook
meer een plek voor buurtbewoners. Er zijn nu al veel mensen in het wijkcentrum geweest die
eerder nog nooit binnen waren geweest.

8.Planning 2016
Het jaar 2016 staat in het teken van uitbreiding (moestuinen, moestuingroepen en mogelijk een extra
kookgroep) én het verstevigen van de diverse projectactiviteiten. Het project zal toewerken naar een
verdere (financiële) zelfstandigheid van de diverse groepen. Ook zullen in het kader van de verzelfstandiging
de mogelijkheden voor sponsoring door lokale bedrijven en de samenwerking met organisaties in de
wijk/stad verder worden onderzocht. Verder wordt in 2016 duidelijk wat nodig en haalbaar is m.b.t. de
inzet en rol van de samenwerkingspartners na 2016.

Alcoholvrije champagne bij de start

Druk met het toetje voor het uitserveren
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