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1. Achtergrond (het plan)
Van Tuin Tot Bord: in diverse buurten in Nijmegen bereiden bewoners in een kwetsbare positie samen met
andere 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 1 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.

2. 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 kwetsbare bewoners en
buurtbewoners in drie wijken2 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;
• bedrijven en organisaties in de wijken die zich graag verbinden aan het project en de doelgroep;
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;
1

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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3. Activiteiten en bereik
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 activiteiten en bereikcijfers van 2016.

3.1.

Moestuinen:

Er zijn in 2016 twee moestuingroepen actief in twee verschillende wijken (Willemskwartier en
Muntenbuurt). Moestuinexpert Hans Alink geeft desgewenst advies aan de groepen m.b.t. de verbouw,
oogst en het maken van een teeltplan. De moestuingroepen draaien verder vrijwel zelfstandig. De groente
wordt voor een belangrijk deel verwerkt in de buurtmaaltijden. Daarnaast wordt in de zomer en het najaar
een deel van de oogst verkocht. De moestuinen dragen zo bij aan de zelfvoorziening van het project.
Moestuin de Klokketoren Muntenbuurt: De moestuinactiviteiten zijn in 2015 gestart in kant en klare
(speciale voor dit doel ontworpen) moestuinbakken. In 2016 kon de tuin worden uitgebreid met een flink
stuk volle grond. De gemeente heeft de grond gebruiksklaar gemaakt en een mooi (rolstoelvriendelijk)
tuinpad aangelegd.

De volle grond met breed tuinpad bij de Klokketoren

De moestuingroep bij de Klokketoren is in 2016 uitgebreid tot een groep van 6 buurtbewoners en 3
vrijwilligers van het Pluryn NAH centrum. Dit is een mooie samenwerking. De verkoop van de groente in de
zomer wordt georganiseerd door een vrijwilliger van Pluryn/NAH centrum en verliep in 2016 goed. De
moestuingroep gaat wekelijks samen aan het werk op vrijdagochtend. Er is dan voor buurtbewoners ook
gelegenheid om zelf groente te oogsten en te kopen.

Oogst in de moestuin bij Klokketoren

Moestuin De Haard, Willemskwartier: achter het Huis van Compassie (de Haard) aan de Groenestraat werkt
de andere moestuingroep. Van Tuin Tot Bord heeft hier een stukje grond van de Diaconie (eigenaar van de
grond) in bruikleen. Ook de voedselbank en een basisschool (het Kleurrijk) hebben hier een stuk grond. In
2016 is het stuk grond voor Van Tuin Tot Bord iets uitgebreid. Ook kwam de afstemming en samenwerking
met de andere gebruikers van de grond. De moestuingroep is in 2016 uitgegroeid naar 5 vrijwilligers. Begin
2017 heeft een 6de vrijwilliger zich aangesloten. Er zijn in deze groep totaal 4 kwetsbare vrijwilligers.
4

Moestuinexpert adviseert in de Haard

Buffelstraat, Hazenkamp: Bij een senioren flat aan de Buffelstraat in de Hazenkamp 3 waren in 2015 een
aantal actieve bewoners gestart met het planten van groenten in zes moestuinbakken. In 2016 lukte het
echter niet om de bakken te vullen. De flat onderging groot onderhoud waardoor de bakken slecht
bereikbaar waren. Er was (mede hierdoor) weinig animo bij bewoners. In 2017 wordt bekeken of bewoners
deze bakken weer in gebruik nemen. Een van de bewoners draait mee in onze kookgroep. Mocht het
tuinieren niet van de grond komen dan gaan we in 2018 de bakken verplaatsen.
Bereik 2016: totaal waren in 2016 bij de moestuingroepen 16 vrijwillige buurtbewoners actief waarvan 7
kwetsbare bewoners.

3.2.

Kookgroepen:

Er waren in het tweede projectjaar twee kookgroepen actief. Een kookgroep in ‘t Hert in het
Willemskwartier en een tweede kookgroep bij de Klokketoren (Muntenbuurt). De begeleiding door de
professionele kok (bij ’t Hert) liep tot de zomervakantie in 2016. Dit was zo in het projectplan voorzien en er
was geen budget voor extra uren. We hebben bij ’t Hert vanaf september regelmatig gebruik kunnen maken
van een vrijwilliger uit de buurt (met veel kokservaring). Vanwege een nieuwe baan is deze vrijwilliger
echter weer vertrokken.

De kookgroep in Buurtrestaurant ’t Hert

In beide kookgroepen was een ambulant begeleider van een van de samenwerkingspartners (op de
achtergrond) aanwezig. Daarnaast waren er in beide kookgroepen stagiaires (SPH, CMV, ergotherapie) die
veel praktische begeleiding op zich namen.
Totaal waren er in 2016 bij de twee kookgroepen 25-30 verschillende vrijwillige buurtbewoners actief
waarvan 15-20 kwetsbare bewoners4.
3

De bewoners zijn niet alleen senioren maar in verhouding wonen hier veel kwetsbare bewoners die ook begeleid worden door
participerende organisaties
4 De kwetsbare bewoners betreffen mensen met een licht verstandelijke beperking (via Pluryn en Driekracht), met psychiatrische
achtergrond (RIBW), Niet Aangeboren Hersenletsel (Pluryn NAH centrum), mensen met een verslavingsachtergrond (RIBW). Ook
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Kookgroep ’t Hert De kookgroep in ’t Hert werd tot de zomervakantie in 2016 begeleid door Lisette Bossert,
een professionele kok. Haar inzet richtte zich op de (professionele) organisatie van het koken, de hygiëne in
de keuken, de veiligheid en keukentechnieken. Ook heeft Lisette aan de kookgroep een presentatie rond
vegetarisch koken gegeven.

Presentatie vegetarisch koken
Er was in 2016 een vaste kerngroep van ongeveer 10 vrijwillige buurtbewoners waarvan meer dan de helft
kwetsbare bewoners (RIBW, Driekracht, Pluryn). De kookgroep zijn vooral vrouwen (> 70%) en enkele
deelnemers hebben een allochtone achtergrond (Turks, Antilliaans, Afrikaans). De kookgroep eet gratis
mee5. Binnen de de kookgroep worden ook de andere taken zoals boodschappen doen, schorten wassen,
afwassen etc. onderling verdeeld.

Kookgroep bij Buurtrestaurant ‘t Hert

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. De keuken bij de Klokketoren is erg klein en de faciliteiten zijn beperkt. Desondanks slaagt
de kookgroep om een maaltijd voor bijna 25 personen (inclusief kookgroep) wekelijks op tafel te zetten.
Vanaf de start van het project maakt buurtrestaurant de Klokketoren gebruik van de inzet van diverse
buurtkoks die interesse hebben om regelmatig een kookavond te verzorgen a.d.h.v. een thema (bijv
Afrikaans of Italiaans eten). Daarnaast komt er veel coördinatie op de schouders van de stagiaires. Ook helpt
een ambulant begeleider van Pluryn/NAH centrum in de startfase bij het koken en bij het serveren. Door de
inzet van vrijwilligers en stagiaires is haar rol steeds meer op de achtergrond.

bereiken we mensen via de GGZ o.a. met een burnout die bijv in de moestuin willen werken voor herstel.
5
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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In de keuken bij de Klokketoren

3.3.

Buurtrestaurants:

Er zijn twee buurtrestaurants, namelijk Buurtrestaurant ’t Hert en buurtrestaurant de Klokketoren. Tijdens
vakantieperiodes zijn de restaurants gesloten, totaal waren de restaurants in 2016 40 weken geopend en
gedurende de eerste twee maanden van 2017 reeds 7 weken. Na een goed eerste jaar van buurtrestaurant
’t Hert is het aantal gasten per avond in 2016 vooral na de zomer teruggelopen. Inmiddels (voorjaar 2017)
zien we het aantal gasten weer toenemen tot 15 gasten per avond (of meer). Gerichte promotie en
publiciteit krijgen daarom in 2017 veel aandacht.
Om diverse redenen heeft Van Tuin Tot Bord vanaf de start voor een vegetarisch menu gekozen. Behalve het
kostenaspect wil Van Tuin Tot Bord graag gezond eten op tafel zetten waarbij verse groente centraal staat.
Ook is het koken zonder vlees makkelijker te organiseren met de kookgroep van diverse vrijwilligers en stelt
minder strenge hygiënische eisen. Het vegetarisch menu wordt over het algemeen goed gewaardeerd.
Maar niet iedereen is ingenomen met het vegetarisch eten en het is voor sommige mensen (mede) een
reden om niet te komen. In 2017 zullen we hiernaar verder onderzoek doen. We willen zo een beter zicht
krijgen of het voor het behalen van onze doelstellingen nodig is om het menu (soms) aan te passen.
De gasten komen voor het merendeel uit de (omliggende) wijken. Maar er komen ook veel gasten uit
andere wijken van de stad. De gasten zijn veelal (alleenstaande) 55 + waarvan 70 % vrouwen. Ook schuiven
soms gezinnen aan. Er zijn diverse vaste gasten, o.a. met kwetsbare achtergrond. Er wordt vanaf de start
aan grote tafels gegeten, waarbij de koks tussen de gasten zitten. De avonden verlopen in een ontspannen
en gezellige sfeer, waarbij ook de kwetsbare buurtbewoners zich geaccepteerd voelen. De (kwetsbare)
vrijwilligers nemen bovendien een steeds grotere rol zoals in de presentatie van de maaltijden. Waren het in
2015 nog vooral de kok of stagiaires die aan de gasten vertelden wat er gekookt was, in de loop van 2016
gebeurt dit ook door (kwetsbare) vrijwilligers die trots vertellen wat ze met anderen gekookt hebben.
Buurtrestaurant ’t Hert
Buurtrestaurant ‘t Hert heeft inmiddels een kleine vaste groep gasten maar de toestroom van nieuwe
gasten was in 2016 minder dan gehoopt. Het gemiddelde aantal gasten (11) bij buurtrestaurant ’t Hert was
een stuk lager dan in 2015. We zien meerdere factoren die hier een rol spelen: een aantal gasten die
regelmatig kwam, is verhuisd. Anderen komen niet terug door o.a. andere activiteiten of wilden alleen
eenmalig “kennismaken” met het restaurant. Het tijdstip van het restaurant (18.00 uur-19.30) blijkt voor
diverse mensen niet haalbaar. Gezinnen met jonge kinderen willen graag op tijd thuis zijn en 1-1,5 uur is
erg lang voor kinderen. Verder spreekt de locatie in een wijkcentrum niet iedereen aan. Ook was de
winterperiode voor met name oudere gasten een reden om in de winter niet of veel minder te komen.
Daarnaast speelde het vertrek van de kok (zomer 2016) en het ontbreken van (professionele) coördinatie in
de keuken een rol. We gaan er vanuit dat met de komst van de bedrijfsleider in juni 2017 veel
7

verbeteringen tot stand komen in het functioneren van de kookgroep en het buurtrestaurant. En dat dit
ook een aantrekkende kracht zal hebben op nieuwe gasten. Naast aandacht voor publiciteit doen we in
2017 o.a. een onderzoek onder gasten (en andere wijkbewoners) om een beter beeld te krijgen van hun
behoeften.

Twee vrijwilligers van kookgroep ’t Hert

Eten bij Buurtrestaurant ‘t Hert

Buurtrestaurant de Klokketoren
Buurtrestaurant de Klokketoren liep in 2016 best goed. Er kwamen het hele jaar gemiddeld 15 gasten. De
gasten komen veelal uit de (omliggende) wijk. We horen vaker dat de gasten de sfeer bij de Klokketoren
gezelliger en intiemer vinden. Terwijl andere gasten juist de locatie bij ’t Hert weer prettiger vinden. De
ambulant begeleider van Pluryn is vanaf de start van het project betrokken bij het draaien van
buurtrestaurant de Klokketoren. Ook al is haar rol steeds meer op de achtergrond, toch zorgt haar
aanwezigheid voor continuïteit in het functioneren van zowel de kookgroep als het restaurant.

3.4.

Oogst: Van Tuin Tot Bord

In 2016 werden er vanaf april groenten uit de moestuin in de buurtmaaltijden verwerkt. De oogst bij de
Klokketoren was in de zomer zo overvloedig dat een deel ook verkocht wordt. Buurtbewoners kunnen zelf
oogsten op vrijdagochtend als de moestuingroep aanwezig is.

Oogst en verkoop van groenten bij de Klokketoren

De verbinding tussen de moestuinen en de restaurants liep in 2016 nog niet optimaal. De communicatie
tussen de diverse groepen loopt veelal via stagiaires. [Het koken met groenten uit de moestuin blijkt
bovendien extra tijd te kosten door het zelf oogsten, veelvuldig wassen van de groenten en het (extra)
snijwerk. Hier liggen mooie kansen voor extra activiteiten voor (kwetsbare) vrijwilligers. Het vraagt echter
ook een goede coördinatie en logistieke planning. Met de komst van de bedrijfsleider in 2017 willen we
deze belangrijke schakel in het project verder uitwerken en versterken.

8

3.5 Bereikcijfers
De prijs van de maaltijden bedroeg in 2016 € 6 in ’t Hert en € 5 in de Klokketoren. Vanaf medio januari 2017
bedraagt ook de prijs in de Klokketoren € 6. De prijzen worden in de loop van 2017 verhoogd naar € 6,50.
De kosten van de maaltijden (ingrediënten) werden gedekt met de inkomsten. Per avond eten er gemiddeld
7 vrijwilligers (bewoners en stagiaires) van de kookgroep (gratis) mee. Dat gaat op jaarbasis totaal om ruim
560 maaltijden voor beide buurtrestaurants. Daarnaast kunnen de vrijwilligers van de moestuingroep per
seizoen ongeveer 8 keer gratis mee eten. Niet iedereen maakt daar gebruik van, in de praktijk gaat het voor
de moestuingroepen totaal om maximaal 70 maaltijden. Totaal waren dit 630 maaltijden voor vrijwilligers in
2016. Andere kosten die we (willen) dekken uit de inkomsten van de maaltijden is de huur van de keuken.

Totaal zijn in 2016 tenminste 1055 maaltijden gekookt voor de betalende gasten6 en daarnaast nog 630
maaltijden voor de vrijwilligers: totaal 1685 maaltijden:
- 40 avonden in ’t Hert x (gemiddeld) 11 betalende gasten is totaal 440 gasten.
- 40 avonden in Buurtrestaurant de Klokketoren: ruim 15 betalende gasten gemiddeld per avond geeft een
totaal van 615 maaltijden.

3.6 Inzet vrijwilligers
Behalve bij bovengenoemde activiteiten is er ook vrijwillige inzet door met name kwetsbare vrijwilligers bij
het onderhoud van de website (Webwerk van het RIBW), het wekelijks wassen en strijken van de schorten,
de boekhouding van de restaurants, verkoop van groente, het maken van flyers, tasjes en versiering (o.a.
door cliënten van het Pluryn/NAH centrum). Totaal waren er in 2016 (en begin 2017) voor deze extra
activiteiten zeker 15 (kwetsbare) mensen actief betrokken.

Tasjes worden gemaakt door vrijwilliger van NAH Centrum (Pluryn)

Er is inmiddels een vaste groep van vrijwilligers. Meer dan de helft van de vrijwilligers is vanaf de start
betrokken. Ook in 2016 zijn er wisselingen vanwege verhuizing of andere activiteiten. Gelukkig kunnen we
ook steeds weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen, maar het werven van nieuwe vrijwilligers vraagt
continue aandacht en inzet.

3.7.

Begeleiding op maat:
In 2015 en 2016 was er wekelijks begeleiding beschikbaar vanuit Pluryn NAH centrum en Driekracht voor de
begeleiding van de kookgroepen. De begeleider van Pluryn is ook bij de moestuingroep van de Klokketoren
betrokken. De inbreng van specifieke kennis en ervaring van begeleiders wordt zo ingezet dat de groepen
(uiteindelijke) zo zelfstandig mogelijk kunnen draaien.

6

Zie ook de verantwoording in het financiële verslag. De maaltijden van de vrijwilligers vallen onder de kosten en zijn uiteraard niet
terug te vinden als inkomsten.
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Daarnaast was ook in 2016 de moestuinexpert beschikbaar voor advies en werd de kookgroep in ’t Hert tot
de zomervakantie in 2016 begeleid door een professionele kok. Vanaf september 2016 was de
opbouwwerker van Tandem tijdelijk intensief betrokken bij het draaien van de kookgroep bij ‘t Hert.

3.8 Andere activiteiten
Van Tuin Tot Bord heeft ook in 2016 meegedaan aan diverse stedelijke en buurtactiviteiten. Ook
organiseerde Van Tuin Tot Bord zelf nog extra activiteiten om meer buurtbewoners te bereiken.
In januari 2016 heeft het project zich gepresenteerd bij het festival “Nijmegen maken wij”. Dit was een
stedelijke activiteit die georganiseerd werd door de Gemeente Nijmegen. Veel bezoekers hebben het
project positief gewaardeerd! In april 2016 was Van Tuin Tot Bord in actie tijdens het vijfjarig jubileum van ’t
Hert. Veel bezoekers werden verrast met info en hapjes. Ook de Burgemeester was geïnteresseerd en nam
in kijkje “in onze keuken”.

Burgermeester in de keuken bij Van Tuin Tot Bord

In het voorjaar en in het najaar van 2016 heeft Van Tuin Tot Bord in samenwerking met Eet Weet Wijs
(Noortje Kemna) en Tandem twee succesvolle pilots van “Van Tuin Tot Bord junior” uitgevoerd met totaal
35 kinderen van 6-10 jaar. Ook ouders werden actief betrokken. Deze pilot is uitgebreid onder de aandacht
gekomen in de lokale media met onder meer een paginagroot artikel in de Gelderlander op 30 juni 2016 7

Van Tuin Tot Bord junior in ‘t Hert
Op 17 juni heeft Van Tuin Tot Bord op verzoek van de gemeente Nijmegen een heerlijke biologische lunch
verzorgd voor bij het teamuitje van de afdeling wijkmanagement van de Gemeente Nijmegen. De
projectleider heeft het project Van Tuin Tot Bord toegelicht. Er is bij wijkmanagers interesse om Van Tuin Tot
Bord ook in andere wijken op te starten.

7

. De bereikcijfers van Van Tuin Tot Bord junior worden niet meegerekend bij de totale bereikcijfers (zie pagina 4.9. vanaf pagina 12)
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Lunch voor afdeling wijkmanagement

Op 6 juni 2016 stond Van Tuin Tot Bord met een kraam op de “Trots op de Wijkdag” in het Willemskwartier.
Een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan met veel wijkbewoners uit het Willemskwartier (en
omliggende wijken).

Trots op de wijkdag

In september 2016 heeft Van Tuin Tot Bord op verzoek van Gemeente Nijmegen in het kader van de
voorbereiding van 100 jaar Willemskwartier een lunch voor 60 wijkbewoners in het Willemskwartier
verzorgd.

Lunch in Willemskwartier

Verzoeken rond het verzorgen van lunches en catering kunnen we vaker verwachten. Bij voldoende
capaciteit en interesse van de groepen willen we daar (na de komst van de bedrijfsleider) nog meer op
inspelen. En waar mogelijk ook zelf initiatieven in gaan nemen.
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4. De resultaten en impact
4.1. De 0-meting en tussenevaluatie
Bij de start van het project hebben we een 0 meting uitgevoerd bij de (kwetsbare) buurtbewoners die
gingen meedoen aan de activiteiten. Totaal zijn er 20 vragenformulieren ingevuld. Deelnemers gaven o.a.
antwoord op de vraag waarom ze mee wilden doen aan het project. Daarnaast hebben we bij de 0 meting
gevraagd hoe het staat met de contacten en activiteiten in de buurt. Veel kwetsbare buurtbewoners gaven
bij de start van het project aan weinig of geen sociale contacten te hebben in de buurt. Ook waren ze niet
tevreden over hun gezondheid. Medio 2016 zijn we een tussenevaluatie gestart. Totaal zijn er 20
vrijwilligers met wie een gesprek is gevoerd.
Voor kwetsbare buurtbewoners blijkt het project van grote betekenis in hun dagelijkse leven.
Een van de actieve buurtbewoners heeft bijvoorbeeld veel fysieke klachten. Voor haar is de kookgroep het
lichtpuntje in de week en ze verzamelt al haar energie om mee te kunnen doen. Ze heeft er veel plezier in om
samen met anderen te koken. Ook al betekent dit dat ze de dag erna alleen maar op bed kan liggen.
Het samenwerken met “gewone” buurtbewoners wordt door kwetsbare buurtbewoners erg gewaardeerd.
Ze leren hierdoor ook meer mensen in de buurt kennen. Wat ook heel positief bijdraagt is dat vooral in de
kookgroep bij ’t Hert veel kwetsbare vrijwilligers betrokken zijn met keukenervaring. Zij kunnen deze
vaardigheden inzetten en worden hierin gewaardeerd door andere vrijwilligers en gasten. Dit draagt enorm
bij aan hun zelfvertrouwen en zelfrespect. Veel van de kwetsbare vrijwilligers kwamen voorheen vooral in
contact met mensen met een soortgelijke problematiek. Omdat de kookgroep divers is ontdekken zij dat
zijzelf ook kwaliteiten hebben die van betekenis zijn voor andere buurtbewoners.
Onderstaand citaat van een van de kwetsbare buurtbewoners illustreert dit:
“Ik kom hier “gewone” mensen tegen en dat is voor mij heel belangrijk. Ik sta ook nog ergens anders in de
keuken, maar daar praat ik bijna nooit met iemand, ook al komen daar mensen die soortgelijke problemen
hebben als ik. Daar ga je gauw over je problemen praten en dat is eigenlijk ook toegeven aan je verslaving.
Het is heel erg fijn dat ik van iedereen hoor dat ze waarderen hoe ik de afwas organiseer en dat ik erg gemist
wordt wanneer ik er een keer niet ben. Ik ben hier ook voor opgeleid en ik heb hier ook ervaring in. Ik vind
het ook heel leuk om beter te leren koken en nieuwe recepten te leren daar wil ik meer mee bezig gaan.
Er is altijd een heel fijne sfeer. Iedereen kan zijn zoals hij is, ook al is het niet allemaal standaard. Het is heel
fijn dat ik als ik op straat loop mensen tegen kan komen die me gewoon groeten. Dat er nu mensen zijn die
me kennen als iemand die wat kan. Het is een fijne plek om te oefenen met het omgaan met 'gewone”
mensen en dat ik ook de ervaring op doe dat ik wat kan. Ik durf nu ook mijn bovenbuurvrouw goedendag te
zeggen. Dit deed ik eerder nooit”.
Kwetsbare bewoners geven duidelijk aan dat voor hun de contacten die worden opgebouwd belangrijk zijn.
Ook stagiaires zijn voor hen belangrijk als vaste en stabiele krachten.
De reden voor de meeste andere buurtbewoners om mee te doen ligt veelal in iets te willen leren (koken of
moestuinieren) en om nieuwe mensen te leren kennen. Voor velen is het samenwerken met kwetsbare
buurtbewoners een meerwaarde.
Buurtbewoners geven aan dat ze graag diverse activiteiten en taken willen uitvoeren, maar geen “leiding”
willen nemen en dat professionele begeleiding (voor kwetsbare) bewoners nodig is. Voor een enkele
buurtbewoner geldt dat ze “in geval van nood” wel een keer de leiding willen nemen maar dat het niet te
vaak moet zijn. De belasting is dan te groot.
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4.2. Tevredenheid van gasten
Gasten in de buurtrestaurants zijn positief. Ze waarderen het eten, de sfeer en de ontmoeting. Een stagiaire
Small Business en Retail Management heeft in 2016 een onderzoek gedaan onder 10 gasten. Het merendeel
van de gasten zijn (alleenstaande) 55+ en ouderen. Contacten met andere buurtbewoners zijn belangrijke
redenen om te komen. Ook vinden gasten het fijn om een keer niet zelf te hoeven koken. Er schuiven soms
ook gezinnen aan.
Een vader die in 2016 regelmatig met zijn kinderen in buurtrestaurant ’t Hert kwam:
“Het leuke van dit buurtrestaurant is dat je hier verschillende mensen treft uit de wijk en andere delen van
de stad die je anders niet zo snel tegenkomt. Het mooie aan Van Tuin Tot Bord vind ik het contact en de
welkome sfeer die er altijd hangt. En dat diverse mensen uit de buurt in de keuken werken en ons regelmatig
verrassen met de gerechten die ze op tafel zetten. Het is gezellig en lekker en ook nog eens met ingrediënten
uit de eigen wijk. Mooier kan toch niet?”.

5.Publiciteit en promotie
De projectleider coördineert de communicatie en promotie. In de tweede helft van 2016 was er
ondersteuning van een stagiaire Small Business en retail management (HAN). Het project heeft sinds begin
2016 een aansprekende en gebruiksvriendelijke website www.vantuintotbord.nl . Deze website werd
gebouwd oor Webwerk van het RIBW. Ook verzorgen zij de website en houden de berichten actueel. Verder
is er een facebookpagina en twitter account. Met name de facebookpagina wordt actief gebruikt en
wekelijks worden er nieuwe berichtjes geplaatst.
De lokale media zijn in het voorjaar bereikt via persberichten. Zo staat er iedere twee maanden een column
in het prachtige nieuwe wijkblad “Hart van Nijmegen” (8000 adressen). Ook verschenen meerdere artikelen
in de Brug over Van Tuin Tot Bord. En er verschenen mooi artikelen over Van Tuin Tot Bord junior in de
Gelderlander en de Brug. Ook zijn er artikelen geplaatst door samenwerkingspartners. Vrijwilligers en
gasten voor het buurtrestaurant zijn verder geworven door aansprekende flyers en door mond-totmondreclame.
In mei 2016 was Van Tuin Tot Bord het Project van de week van het Oranjefonds. Er was extra aandacht voor
het project op de website van het Oranjefonds en op sociale media. In het najaar van 2016 werd het project
drie maanden landelijk “ in de etalage gezet” bij een landelijke campagne van het VSB fonds over
eenzaamheid.
In 2016 zijn van de diverse activiteiten van Van Tuin Tot Bord korte filmpjes gemaakt door Nimma. In de
filmpjes komen vrijwilligers en gasten aan het woord. Ook is er een aansprekend filmpje met kinderen bij
Van Tuin Tot Bord junior gemaakt. De filmpjes zijn op Facebook en op onze website geplaatst. Daarnaast
zetten we ze gericht in als we mensen willen informeren over onze activiteiten. In 2017 zal er een
compilatiefilm gemaakt worden van de diverse beelden zodat we een wat langere film krijgen die het totaal
van het project in beeld brengt. Deze film is ook bedoeld voor bijeenkomsten.

6.Organisatie
6.1. De projectorganisatie
Van Tuin Tot Bord is een project voor en door bewoners. Professionals binnen Van Tuin Tot Bord hebben
allereerst een faciliterende rol waarbij ze de voorwaarden scheppen voor bewoners om de activiteiten zo
zelfstandig mogelijk te kunnen draaien. Afhankelijk van de inzet en beschikbaarheid van vrijwilligers, blijven
de professionals bij de uitvoering op de achtergrond of nemen (tijdelijk) uitvoerende rollen op zich als er
gaten vallen.
In de praktijk zien we dat diverse activiteiten door bewoners min of meer zelfstandig draaien: de
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moestuingroepen draaien zelfstandig met minimale ondersteuning van de moestuinexpert en stagiaires.
Vrijwilligers uit de kookgroepen bepalen samen de recepten en doen de boodschappen. Stagiaires bieden
ondersteuning waar nodig. Het koken in het buurtrestaurant vraagt een goede organisatie en iemand die
de eindverantwoordelijkheid draagt. Daarom is een bedrijfsleider gewenst. Ook is de bedrijfsleider van
belang voor de algehele coördinatie zodat ook de moestuinen goed verbonden zijn met de
buurtrestaurants. Omdat moestuingroepen vrijwel zelfstandig draaien, gaat deze verbinding niet vanzelf.
De projectgroep (bestaande uit enkele actieve bewoners en professionals) komt maandelijks bij elkaar en
bespreekt alle lopende zaken en wisselt ervaringen uit. Het doel van dit overleg is om zaken af te stemmen,
om te leren van elkaar, het creëren van betrokkenheid en het nemen van besluiten.
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 het stuk volle grond gebruiksklaar gemaakt. Ook is er een breed
tuinpad aangelegd door de gemeente. Verder ondersteunt de gemeente bij het in gebruik nemen van
nieuwe grond (kosten schone grond verklaring OLV Lourdeskerk).
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 had de
projectleider regelmatig overleg met het beheer en/of facilitair management.
Van Tuin Tot Bord werd door de wijkmanager in 2016 tweemaal gevraagd om een grote lunch te verzorgen.
Eenmaal was de lunch voor wijkbewoners in het Willemskwartier, de andere keer voor de afdeling
wijkmanagement van de gemeente.
6.3. Samenwerking en contacten met externe partijen
Er bestaat een samenwerking met Bijzonder Thuisafgehaald, het Huis van Compassie en Webwerk (RIBW),
woningbouwcoöperatie Portaal en de OLV Lourdeskerk. Daarnaast zijn er contacten met o.a. Eetbaar
Nijmegen, ROC Nijmegen, gezondheidscentrum Sint Anna (in Willemskwartier), maatschappelijk werk,
Homeinstead, GGD, SWON, het gezondheidscentrum in de Hazenkamp en de koster van de Maranatakerk in
de Hazenkamp. Contacten met het seniorennetwerk en wijkverpleging lopen via het Sociaal Wijkteam.
Ook bestaat er een samenwerking met andere medewerkers van HIL/ Tandem namelijk Activiteitenplan,
jongerenwerk , Ouder Kind Centrum en Stip
Tot slot de samenwerking met enkele bedrijven in de wijk: eind november 2016 had Van Tuin Tot Bord een
speciale avond georganiseerd voor ontmoeting tussen lokale ondernemers in de wijk en buurtbewoners. Er
waren diverse bedrijven die de uitnodiging waardeerden maar niet konden komen. Wel gaven enkelen een
klein sponsorbedrag. Op de avond zelf schoven enkele ZZP’ers aan. In 2017 zullen we de verbinding en
ontmoeting met lokale bedrijven bij Van Tuin Tot Bord verder oppakken.
In 2016 zijn er in samenwerking met de Streekbakker enkele uitgebreide lunches in de wijk verzorgd. Vanuit
de Albert Heijn ligt er het aanbod dat we producten die “over” (bijna over de datum) zijn kunnen krijgen (of
tegen lage prijs). Deze optie vraagt overigens veel afstemming en organisatie en is hierdoor nog niet goed
van de grond gekomen. Daarnaast is er vanuit de Albert Heijn de mogelijkheid om in 2017 een gerichte
klantenactie te organiseren waarbij klanten “producten” kunnen schenken aan Van Tuin Tot Bord.
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7. Conclusies
Het project Van Tuin Tot Bord is sinds medio 2015 actief in Nijmegen Midden. We kunnen concluderen dat
de diverse activiteiten (moestuinen, moestuingroepen, kookgroepen en buurtrestaurants) zijn opgezet
zoals gepland. Er is bij vrijwilligers, gasten, professionals en stagiaires veel enthousiasme over het project.
Ook de samenwerkingspartners en externe partijen zijn positief over het project en vinden het een mooi en
waardevol project.

Er blijkt een behoefte te zijn bij (kwetsbare) buurtbewoners om mee te doen. Er zijn reeds mooie resultaten
rond inclusie: het is voor buurtbewoners nieuw om met elkaar samen te werken en elkaar te ontmoeten:
mensen worden er blij van en het heeft voor alle betrokkenen veel waarde. De naamsbekendheid van het
project binnen de wijken, bij gemeente en lokale organisaties en in de regio neemt steeds verder toe door
mond-tot-mondreclame, activiteiten, publiciteit en presentatie tijdens (stedelijke) evenementen. Er is een
groeiend draagvlak en samenwerking met externe partijen zoals gemeente en andere lokale partijen en
bedrijven.
De gasten die in de twee buurtrestaurants aanschuiven komen veelal uit de omliggende wijken. We zien
dat met name veel ouderen ( en ook steeds meer mensen met een kwetsbare achtergrond) graag gebruik
maken van het buurtrestaurant. Ook hier beantwoord het project aan een vraag (contact en ontmoeting
met anderen, graag hun huis uit willen, een keer niet hoeven koken).
De kosten van de moestuinen en de maaltijden in de buurtrestaurants worden geheel gedekt met de
inkomsten uit de verkoop van de groenten en de maaltijden. Het huidige verdienmodel is echter nog
onvoldoende om ook andere (structurele) kosten te dekken.
Vanaf de start in maart 2015 is toegewerkt naar een verzelfstandiging van de diverse projectactiviteiten:
zelfstandige moestuingroepen en zelfstandige kookgroepen die door buurtbewoners gedraaid worden. Het
is echter duidelijk geworden dat de buurtbewoners de activiteiten niet volledig zelfstandig kunnen (en
willen) draaien. Coördinatie en begeleiding (op maat) zijn belangrijke voorwaarden om deze
buurtactiviteiten structureel te kunnen draaien. Het koken voor een buurtrestaurant vraagt een goede
logistieke organisatie en afstemming. Bovendien streven we ernaar om een goede (en gezonde) maaltijd
voor de gasten op tafel te zetten. De kookgroepen die bestaan uit (kwetsbare) buurtbewoners vragen extra
aandacht en geduld. Buurtbewoners willen niet de volledige verantwoordelijkheid en willen graag iemand
die de coördinatie heeft. En ook iemand die kwetsbare buurtbewoners begeleidt waar nodig.
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