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1. Inleiding
Van Tuin Tot Bord vindt dat iedereen erbij hoort en een gezond leven verdient. Wij kiezen voedsel als
middel om mensen bij elkaar te brengen omdat we geloven dat voedsel verbindt. Door het samen
verbouwen, het bereiden van voedsel en het samen eten komen mensen in contact met anderen én met
vers en gezond voedsel uit de eigen omgeving. Vrijwillige (kwetsbare) bewoners uit de buurt/stad kunnen
in een prettige omgeving aan de slag met activiteiten die bij hun passen of schuiven aan bij een gezonde
buurtmaaltijd. Mensen breiden hun netwerk uit en ervaren dat ze van betekenis zijn. Bovendien worden
vrijwilligers en gasten meer bewust van gezond voedsel en waar het voedsel vandaan komt.
Van Tuin Tot Bord is medio 2015 in Nijmegen Midden van start gegaan. Het jaar 2018 stond in het teken van
ontwikkeling en versterking. Er waren in 2018 ruim 50 vrijwilligers actief waarvan meer dan de helft
vrijwilligers in een kwetsbare positie. Er werden in onze twee buurtrestaurants 1850 maaltijden gekookt
voor gasten en vrijwilligers.
Op 1 juni 2018 liep de overbruggingsfinanciering van het VSB fonds en Oranjefonds af en ontvangt Van Tuin
Tot Bord een financiële bijdrage van de Gemeente Nijmegen

2. Beoogde doelen en resultaten
Algemene doelstelling:
Van Tuin Tot Bord wil bijdragen aan het realiseren van een inclusieve1 en gezonde2 samenleving op
wijkniveau waarin voor iedereen een plek is en iedereen kan meedoen.
Projectdoelstellingen:
Van Tuin Tot Bord biedt aantrekkelijke participatie- en ontmoetingsmogelijkheden rond gezond voedsel voor
buurtbewoners in Nijmegen Midden3. Van Tuin Tot Bord creëert tevens bewustwording over gezond voedsel4
Projectactiviteiten:
Van Tuin Tot Bord brengt de voedselketen terug in de wijk en maakt die toegankelijk voor iedereen.
Vrijwilligers verbouwen samen groente in moestuinen, bereiden van de oogst gezonde maaltijden en er
wordt in buurtrestaurants samen gegeten met mensen uit de buurt.
De basis die er nu reeds ligt wordt in samenwerking met bewoners, lokale organisaties en bedrijven de
komende jaren verder uitgebouwd.
Doelgroepen:
Algemeen:
Buurtbewoners die andere mensen in hun eigen buurt5 willen ontmoeten en/of graag activiteiten willen
doen in hun buurt en/of interesse hebben in gezonde voeding
1

‘Inclusie is erbij horen en mee kunnen doen, waarbij er sprake is van een wisselwerking tussen individuele bewoners en de
omgeving. Het is een doorlopend proces waarbij we aan de ene kant uitgaan van het bevorderen van participatie van alle burgers
en aan de andere kant van het reduceren van uitsluiting uit de samenleving.’(geïnspireerd door de definitie van Bolsenbroek en Van
Houten, 2010): uit notitie Tandem april 2014: sociale inclusie in de wijk.
2

We gaan hierbij uit van het begrip “positieve gezondheid” van Machteld Huber: het vermogen van mensen om met de fysieke,
emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren
3

De drie wijken (ofwel buurten) zijn het Willemskwartier, de Muntenbuurt en de Hazenkamp.

4

In aansluiting op in de Nijmeegse Gezondheidsagenda 2017 – 2020 en het preventieplan Nijmegen Midden (2017-2020).

5

Van Tuin Tot Bord richt zich allereerst op bewoners uit Nijmegen Midden. In de buurtrestaurants is iedereen uit de wijk, stad of
regio welkom.

3

In het bijzonder:
• mensen (o.a. ouderen) die weinig sociale contacten hebben;
• mensen met een fysieke, verstandelijke of een geestelijke beperking;
• mensen met lage inkomens;
• mensen met een migrantenachtergrond ;
• Mensen (ouderen, studenten, mensen (tijdelijk) zonder werk) die graag vrijwillig willen meedoen
(graag willen koken, tuinieren of anders);
• bedrijven en organisaties in de wijken die zich graag verbinden aan het project en de doelgroepen
(bijv. door sponsoring, producten, samenwerking);
Verwachte resultaten op 31 december 2020:
1. Er zijn tenminste 2 functionerende buurtrestaurants
2. Er zijn tenminste 2 buurtmoestuinen in Nijmegen Midden;
3. Er functioneren minimaal 4 zelfstandige kook- en moestuingroepen in de diverse buurten;
4. Van Tuin Tot Bord biedt minimaal een extra dienst: maaltijdservice en/of catering en/of lunch.
5. Er is structurele begeleiding beschikbaar voor aansturing en uitvoering van de activiteiten;
6. Er is begeleiding op maat (indien nodig) beschikbaar door ondersteunende lokale organisaties voor
mensen met een beperking en/of in een kwetsbare positie;
7. Er zijn tenminste 5 lokale ondernemers waarmee een structurele samenwerking is;
8. Er worden jaarlijks tenminste 25 kinderen (6-12 jaar) bereikt met Van Tuin Tot Bord junior.
Enkele verwachte effecten:
• Nieuwe verbindingen tussen bewoners op buurtniveau
• Sociaal isolement van deelnemers is doorbroken
• Kwaliteit van leven van deelnemers is vergroot
• Bewustzijn over gezond voedsel en gezond leven bij vrijwilligers en gasten is vergroot
Bereik :
 minimaal 50-100 mensen (buurtbewoners) per buurt die regelmatig komen eten, of thuis eten bezorgd
krijgen (totaal minimaal 300 mensen in 2020).
 minimaal 25 vrijwilligers per buurt (buurtbewoners, o.a. in een kwetsbare positie) die actief
participeren (koken en serveren; moestuinonderhoud
 jaarlijks tenminste 500 mensen die incidenteel betrokken zijn door een enkele keer mee te eten of
meedoen bij een buurtevenement.

3. Activiteiten en bereik
Er doen bij Van Tuin Tot Bord wekelijks een grote groep (kwetsbare) vrijwilligers mee aan diverse
activiteiten rond voedsel. Voor de een is dat het verbouwen van groenten, voor de ander is dat koken. En
weer een ander doet de bediening in het buurtrestaurant of de inkopen. Andere vrijwilligers doen taken
“achter de schermen” zoals het bijhouden van de reserveringen. In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde
activiteiten en bereikcijfers van 2018 beschreven.

3.1 Moestuinen:
Er draaien sinds 2015 twee moestuingroepen, een in het Willemskwartier en een moestuin in Muntenbuurt.
De oogst uit de moestuin wordt verwerkt in de maaltijden. Daarnaast krijgen vrijwilligers wat van de oogst
voor thuis en wordt een deel van de oogst tijdens het seizoen verkocht aan buurtbewoners.
Bereik 2018: er waren 16 vrijwilligers actief in de moestuingroepen waarvan 7 kwetsbare vrijwilligers.
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Moestuingroep bij de Klokketoren

Moestuin de Klokketoren: De moestuingroep bij de Klokketoren werkt iedere vrijdagochtend in de
moestuin (behalve in het winterseizoen). De groep bestaat uit 7 buurtbewoners en 4 vrijwilligers van het
Pluryn NAH centrum. Dit is een mooie samenwerking. De moestuin is bij mooi weer ook een plek waar
buurtbewoners graag naar toe komen. Buurtbewoners kunnen in het oogstseizoen op vrijdagochtend
groenten kopen als de moestuingroep aanwezig is.

Moestuin De Haard, Willemskwartier: achter het Huis van Compassie (de Haard) aan de Groenestraat
hebben we een kleine moestuin in het Willemskwartier. Van Tuin Tot Bord heeft hier een stukje grond in
bruikleen van de Diaconie. Ook de voedselbank en een basisschool (het Kleurrijk) hebben hier een
moestuin. In 2018 waren er gemiddeld 5 vrijwilligers actief in deze moestuingroep.

3.2.

Kookgroepen

Er waren in 2018 twee kookgroepen: de kookgroep in ’t Hert kookt op dinsdag in het Willemskwartier en
een tweede kookgroep kookt op donderdag bij de Klokketoren (Muntenbuurt). Er zijn in beide kookgroepen
enkele trouwe vrijwilligers waarvan sommigen al vanaf de start in 2015 meedoen
In de kookgroepen was een ambulant begeleider van een van de samenwerkingspartners op de achtergrond
aanwezig. Daarnaast waren er stagiaires (SPH, CMV, ergotherapie) voor de begeleiding van (kwetsbare)
vrijwilligers en voor de praktische organisatie. Behalve het koken zijn er andere taken zoals boodschappen
doen, schorten wassen, afwassen etc. die onderling binnen de groepen worden verdeeld.
5

In 2018 waren bij de twee kookgroepen in totaal 25 verschillende vrijwillige buurtbewoners actief
waarvan 15 kwetsbare bewoners6. Er was weinig verloop, vooral aanwas van nieuwe vrijwilligers.

Kookgroep in Buurtrestaurant ’t Hert en maaltijd met buurtbewoners

3.3.

Buurtrestaurants

Buurtrestaurant ’t Hert en Buurtrestaurant de Klokketoren waren in 2018 gemiddeld 43 weken open. Het
gemiddelde aantal gasten in beide buurtrestaurants was samen wekelijks bijna 30 gasten. Bij
buurtrestaurant ’t Hert kwamen in 2018 per avond gemiddeld ruim 17 gasten. Bij buurtrestaurant de
Klokketoren kwamen gemiddeld ruim 11 gasten per avond.
De gasten komen voor het merendeel uit de (omliggende) wijken van Nijmegen Midden. Er komen ook
gasten uit andere wijken van de stad. De gasten zijn veelal (alleenstaande) 55 + waarvan 70 % vrouwen. Ook
schuiven soms gezinnen aan. Er is een groep van vaste gasten, o.a. met kwetsbare achtergrond.
Er wordt vanaf de start aan lange tafels gegeten, waarbij de koks tussen de gasten zitten. De avonden
verlopen in een ontspannen en gezellige sfeer, waarbij kwetsbare buurtbewoners zich geaccepteerd voelen.
De (kwetsbare) vrijwilligers nemen bovendien een steeds grotere rol zoals in de bereiding en presentatie
van de maaltijden. Ook hebben (kwetsbare) vrijwilligers een rol als gastheer/gastvrouw en verzorgen (met
ondersteuning van een stagiaire) het afrekenen door de gasten.
De kosten van de maaltijden (ingrediënten) werden gedekt met de inkomsten van de buurtrestaurants. De
prijs van de maaltijden bedroeg in 2018 € 6,50 (en voor kinderen tot 12 jaar €3,50). De inkomsten dekken
ook de maaltijden van de vrijwilligers. Per avond eten er gemiddeld 5-6 vrijwilligers, stagiaires en
bedrijfsleider (gratis) mee. Daarnaast kunnen de vrijwilligers van de moestuingroep een keer per maand
gratis mee eten. Het totaal aan (gratis) maaltijden voor vrijwilligers komt in 2018 uit op ongeveer 650.
Andere kosten die we dekken uit de inkomsten van de maaltijden is de huur van de keuken.
Maaltijden buurtrestaurants in 2018:
- 42 avonden in ’t Hert x (gemiddeld) 17 betalende gasten is totaal 726 gasten.
- 44 avonden in de Klokketoren: ruim 11 betalende gasten per avond geeft totaal 468 maaltijden.
Totaal zijn in 2018 tenminste 1200 maaltijden gekookt voor de betalende gasten7 . Dat is een toename
t.o.v. eerdere jaren (in 2016 waren dat 1055 maaltijden, in 2017 waren dat 1145 maaltijden). Daarnaast
zijn er ongeveer 650 maaltijden voor de vrijwilligers gekookt: totaal 1850 maaltijden.

6

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
bereiken we mensen via de GGZ o.a. met een burnout die bijv in de moestuin willen werken voor herstel.
7 Zie ook het financiële verslag. De maaltijden van de vrijwilligers vallen onder de kosten en zijn niet terug te vinden als inkomsten.
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Vanaf de start in 2015 zien we een toename in het aantal gasten. Buurtrestaurant de Klokketoren laat
overigens op jaarbasis geen toename zien. Middels promotie en acties proberen we (nieuwe) gasten voor
beide buurtrestaurants te trekken. Zo hebben in 2018 diverse nieuwe gasten kunnen kennismaken met Van
Tuin Tot Bord voor de kennismakingsprijs van 5 euro. Deze waardebonnen werden o.a. uitgereikt bij de
boodschappenactie bij Albert Heijn. Ook hebben gezinnen met korting mee kunnen eten tijdens Van Tuin
Tot Bord Junior. We zien dat sommige gasten terugkeren, voor anderen is het een eenmalig bezoek.
Geconcludeerd kan worden dat we de beoogde bereikcijfers gehaald hebben. Tegelijkertijd moeten we
vaststellen dat het een uitdaging is om wekelijks voldoende diverse gasten te krijgen in de restaurants. De
locatie van de buurtrestaurants in de wijkcentra speelt hierin wellicht een rol. Ondanks de behaalde
bereikcijfers zijn de inkomsten door kortingsacties wat lager uitgevallen dan gepland (zie financieel verslag).

Bij mooi weer lekker buiten eten in de moestuin bij Buurtrestaurant de Klokketoren.

4. Overige activiteiten
4.1. Van Tuin Tot Bord Junior
Het Activiteitenplein (Willemskwartier) van Bindkracht10 heeft in samenwerking met Van Tuin Tot Bord in
het najaar van 2018 een nieuwe reeks Van Tuin Tot Bord Junior uitgevoerd. Twee succesvolle pilots in 20162017 hadden reeds aangetoond dat Van Tuin Tot Bord Junior positief bijdraagt aan verbinding en
ontmoeting tussen kinderen in de wijk en tevens bijdraagt aan bewustwording over gezonde voeding.

Kinderen raspen rode bieten voor een bietenburger

Presentatie van voorgerecht in ‘t Hert

7

Vanaf november 2018 deden twee groepen van elk 18 kinderen mee, totaal dus 36 kinderen. De ene groep
bestond uit kinderen van groep 3 en 4 en de andere groep bestond uit kinderen van groep 5/6/7. De
kinderen werden geworven via school en flyers in de buurthuizen. Er moest geloot worden omdat teveel
kinderen zich hadden opgegeven.
Totaal waren er voor iedere groep na schooltijd 6 bijeenkomsten. De start was in de moestuin van de
Klokketoren. Daar werd de eerste keer in een heksenketel soep gemaakt en gegeten. Ouders kwamen ook
langs. Op de dagen dat er niet gekookt werd, gingen de kinderen aan de slag met gezonde voeding. Ze
deden bijv. een smaakbingo en zijn ook op bezoek geweest bij Streekbakker Jorrit.
Voor het buurtrestaurant maakten de kinderen week later een spinaziecupcake als voorgerecht voor de
driegangen maaltijd. Twee weken later werd een bietenburger als hoofdgerecht gemaakt en weer twee
weken later het nagerecht. De kookgroepen van t Hert en de Klokketoren begeleidden de jonge koks bij het
presenteren van de gerechten in de buurtrestaurants. Ouders, broertjes en zusjes werden uitgenodigd om
mee te eten.

Soep maken in de Heksenketel

De kinderen waren heel enthousiast over de verschillende bijeenkomsten. Kinderen hebben tijdens Van
Tuin Tot Bord Junior veel (nieuwe) groenten kunnen proeven en bereiden. Ook bleek het voor sommige
ouders verrassend om kennis te maken met bepaalde groenten en de gerechten. Enkele ouders hebben na
afloop aangegeven dat hun kind meer open staat voor het eten van (diverse) groenten. Ook was de
combinatie met het buurtrestaurant heel geslaagd. Kinderen en ouders kwamen zo in contact met
(kwetsbare) buurtbewoners en het was voor de kinderen een leerzame ervaring om hun gerechten te
presenteren en samen te eten met andere buurtbewoners. Van Tuin Tot Bord Junior wordt in het nieuwe
schooljaar voor nieuwe groepen weer herhaald.

4.2. Andere activiteiten
Van Tuin Tot Bord heeft in 2018 diverse activiteiten ondernomen in de wijk en stad zodat wijkbewoners
konden kennismaken, proeven of zelf meedoen.
8

Het feit dat Nijmegen in 2018 de Groene Hoofdstad van Europa was, bood extra kansen. Van Tuin Tot Bord
was vanaf medio 2017 o.a. betrokken bij de “food challenge” in het kader van Nijmegen Green Capital 2018.
Ook werden onze wekelijkse maaltijden in onze buurtrestaurants gepresenteerd bij de challenge “samen
gezond eten in Nijmegen”. Van Tuin Tot Bord heeft zich op diverse “groene” events kunnen presenteren
waardoor een breed en nieuw publiek in de stad heeft kunnen kennismaken met Van Tuin Tot Bord.

Bezoek wethouders
Op 27 februari kwamen wethouders Frings en Helmer Englebert een kijkje nemen in de keuken en hebben
samen met buurtbewoners gezellig meegegeten in Buurtrestaurant ’t Hert.

NL Doet 10 maart:
Onze beide moestuinen deden in 2018 mee aan de klussendag van het Oranjefonds: NL Doet. De vaste
vrijwilligers gingen op beide locaties aan de slag met acht vrijwilligers uit de buurt. Zo ging een groep
voortvarende dames bij de Klokkentoren een bouwpakket voor een nieuwe kas in elkaar zetten. Andere
vrijwilligers hebben samen de compostbak verzet en de tuin klaar gemaakt voor het voorjaar.

In de moestuin van de Haard werd een kleine helling (waar veel zaaigoed bij harde regen afspoelde)
afgegraven en in de vorm van een trapsgewijs terras weer aangelegd. Eén van de vrijwilligers tijdens NL doet
is inmiddels als vast lid bij de moestuingroep aangehaakt. Anderen zijn later nog naar onze buurtrestaurants
gekomen voor een maaltijd. De meesten hadden vanwege werk of gezinsomstandigheden geen tijd om als
vaste vrijwilligers aan de slag te gaan maar vonden dit een leuke gelegenheid toch eens kennis te maken.

AH actie
Op zaterdag 24 maart hadden we een boodschappenactie en kon Van Tuin Tot Bord zich presenteren in de
Albert Heijn op de Groenestraat. In het hart van de winkel deelden we hapjes en kortingsbonnen uit.
Klanten van de Albert Heijn hadden tevens de kans ons initiatief te steunen door een product aan te
schaffen voor onze voorraadkast. Naast dat het een hele positieve kennismaking was met veel nieuwe
buurtgenoten, gingen we naar huis met 5 dozen vol biologische olie, rijst, couscous en andere houdbare
producten.
9

De weken na deze actie was het effect duidelijk zichtbaar in de buurtrestaurants; veel nieuwe gasten en
volle tafels. Van deze nieuwe gasten is een deel daarna nog regelmatig teruggekomen.

12 april Groen Gezond en in Beweging
Tijdens het werkcongres Groen, gezond en In Beweging, dat op 12 april in het Hert werd georganiseerd,
verzorgde Van Tuin Tot Bord de catering. In de uitvoering is daarbij samengewerkt met Soepie Doen. Bij het
evenement hebben we voor 150 personen een gezonde zoete snack verzorgd: van courgette-cake met
noten, tot een chocolade bonbon met rode kool. Aan het einde van het congres serveerden onze
vrijwilligers drie hartige taarten met seizoensgroente en biologisch brood van de Streekbakker met
verrassende groentespreads. Soepie Doen verzorgde twee goed gevulde soepen.
Tijdens het evenement is ook op andere manieren aandacht besteed aan Van Tuin Tot Bord: onze moestuin
bij de Haard is bezocht met een rondleiding en tijdens de maaltijd in ’t Hert heeft de projectleider Van Tuin
Tot Bord op het podium kunnen toelichten.

De voorbereiding van het eten was een mooie samenwerking tussen vrijwilligers op beide locaties. Cliënten
van het NAH centrum hebben die dag gezamenlijk meer dan 15 kilo groente geschild en gesneden. Die zijn
vervolgens naar het Hert gebracht waar 7 vrijwilligers van beide kookgroepen in drie ‘shifts’ het gebak,
hartige taarten en spreads hebben voorbereid.
De reacties waren erg positief en naar aanleiding van deze opdracht heeft Van Tuin Tot Bord aansluitend de
lunchpakketten verzorgd voor de 75 deelnemers voor een sportdag van stichting Life Goals., een initiatief
waarbij cliënten van Pluryn, RIBW en Leger des Heils worden geïnspireerd om meer te bewegen.

25 augustus Braderie Willemskwartier
Eind augustus is er ieder jaar een grote rommelmarkt in het Willemskwartier. In 2018 was Van Tuin Tot
Bord ook van de partij. Samen met streekbakker Jorrit bakten we ter plekke mini-pizza’s in een
houtgestookte oven, belegd met groentes uit de eigen wijk. De moestuingroepen hadden vooraf jonge
10

plantjes gekweekt. Zodoende konden we ook kruiden- en groenteplantjes voor de tuin verkopen. Er was
veel animo uit de wijk en het was tevens een mooie manier om een praatje te maken met buurtbewoners.

Van Tuin Tot Bord op de rommelmarkt samen met de Streekbakker

Pompoenenoogst 13 september
In de winter van 2018 sloot Van Tuin Tot Bord een mooie deal met een biologische boer in Groesbeek: de
boer leverde ons gratis lokale groentes in de winter en in september 2018 kwamen wij hem helpen met de
pompoenenoogst. Eind september worden de pompoenen opgeslagen voor de winter en daar is veel
mankracht voor nodig. Op 13 september ging ons vrijwilligersteam met 20 man sterk richting Groesbeek en
oogstten maar liefst 1800 kilo pompoen. Dat gebeurde in een lekker zonnetje en een feestelijke sfeer. Met
een lunch met pompoen extravaganza: Pompoensoep, pompoen-spread, pompoentaart….
Het was een zeer geslaagd uitje. Volgend jaar weer!

Landgoed Grootstal 4 oktober
Op 4 oktober was Van Tuin tot Bord gevraagd om de lunch te maken voor circa honderd deelnemers bij het
voedselevent van de Voedselkaravaan Voedsel Anders. Het evenement werd gehouden op het mooie
Landgoed Grootstal. Aansluitend was de werkconferentie Groen Gezond en in Beweging waar wij het gebak
verzorgden. Er was bij vrijwilligers een groot animo om deel te nemen en de dag voor het evenement
stonden we met veel vrijwilligers in de keuken om alvast de voorbereiding te doen en de taarten te bakken.
De volgende dag stonden we met een team van vijf vrijwilligers in de keuken van het Landgoed om de lunch
te bereiden en te serveren.
11

Bij binnenkomst serveerden we een welkomsthapje in de vorm van een gezond stukje cake; courgettenotencake, pompoentaart, chocolade-rode kool bonbon en worteltjestaart. Na verschillende lezingen en
workshops serveerden we de lunch. We maakten twee seizoen soepen; pompoen- en pastinaaksoep en
verschillende sandwiches: Sandwich wortelhumus, broodje bietenspread met verse kiemen, platbrood met
pompoenkerrie-spread en boerenbrood met oude kaas en boerenkoolpesto. De reacties waren zeer
enthousiast, van zowel publiek als vrijwilligers.

Duurzaamheidscafé 30 oktober
30 oktober werd van Tuin tot Bord gevraagd om een lekker hapje te verzorgen voor het Duurzaamheidscafé
in Lux. Met veel enthousiasme gingen onze vrijwilligers
bakken, aangevuld met lekkere lokale broodjes van Streekbakker Jorrit. Het resultaat was een mooi
kleurrijk buffet bij de ingang van de zaal en een smakelijke entree voor de avond.

Werkerslunch 11 december
Op 11 december werden wij uitgenodigd de lunch te verzorgen voor de werkerslunch in Nijmegen midden.
De werkerslunch is een maandelijks initiatief van diverse gezondheid- en welzijnsorganisaties in Nijmegen
Midden om elkaar te ontmoeten en kansen en uitdagingen in de wijk te bespreken. Van Tuin Tot Bord
pakte uit met een lekkere lunch, waaronder een eigengemaakte pompoenjam en vegetarische tonijnsalade.
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Nijmegen Stampt
In de week voor Kerst nam Van Tuin tot Bord deel aan het evenement Nijmegen Stampt, georganiseerd
door Wij Zijn Nijmegen. Onze andijviestamp met aardpeerjus vertegenwoordigde het stadsdeel Nijmegen
Midden, zowel op de markt in de binnenstad als in het receptenboekje. Onze kraam stond vol enthousiaste
vrijwilligers die nog flink moesten aanpoten om hongerige kerstinkopers van bordjes stamppot te voorzien.
Er was muziek, gluhwein, vuurtjes en marshmallows…en stamppot uit alle stadsdelen van Nijmegen. Het
was voor onze vrijwilligers ontzettend leuk om mee te doen!

4.3. Catering
Zoals hierboven bij de diverse activiteiten reeds beschreven, hebben we in 2018 diverse keren in opdracht
een catering verzorgd. Een van de achterliggende reden hiervan is om “te testen” in hoeverre catering kan
bijdragen aan ons duurzaam verdienmodel. De vraag was daarbij natuurlijk ook in hoeverre de vrijwilligers
deze tak van het project wilden ondersteunen. De animo voor de eerste keer was niet enorm. Pas na een
aantal keren merkten we dat vrijwilligers mee wilden doen. Inmiddels hebben we een redelijke vaste groep
die het leuk vind om met ons ‘op avontuur’ te gaan.

Het is duidelijk te merken dat onze vrijwilligers dergelijke acties inmiddels echt als een meerwaarde
beschouwen. We zien dat het hun gevoel van zelfvertrouwen en trots een boost geeft. Dat is uiteraard een
prachtige winst. Ook geeft het een extra binding met Van Tuin Tot Bord. Met onze groene schort en oranje
bandana hebben we inmiddels een soort van bedrijfs-uniform. Men hoort bij de club.
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Bedrijfstechnisch zien we dat dit onderdeel tevens veel van de organisatie vraagt en dat we dat ook in onze
prijzen moeten berekenen. Dat lijkt tegenstrijdig: we werken met vrijwilligers, gratis medewerkers, en toch
moeten we een ruime vergoeding voor onze catering vragen om een gezonde winstmarge te hebben.
Daarnaast hebben we de conclusie getrokken dat het ook goed zou zijn om een zekere regelmaat aan te
brengen in een bedrijfsmatige activiteit. Vandaar dat we in 2019 een onderzoek doen naar de productie
van een speciale groentetaart, of taarten. Deze zou op vaste momenten in de maand gemaakt kunnen
worden en worden afgezet aan Nijmeegse horeca, en door ons zelf gebruikt kunnen worden tijdens
cateringopdrachten.

5. Organisatie
Van Tuin Tot Bord is een project door en voor bewoners. Professionals binnen Van Tuin Tot Bord scheppen
de voorwaarden voor bewoners om de activiteiten zo zelfstandig mogelijk te kunnen draaien. De twee
betaalde professionals binnen Van Tuin Tot Bord zijn de projectleider en de bedrijfsleider. 2018 was het
eerste jaar dat een bedrijfsleider het gehele jaar inzetbaar was. Door de inzet van de bedrijfsleider is er
meer coördinatie van de uitvoering van de activiteiten en is de betrokkenheid van vrijwilligers gegroeid.
Onze bevindingen zijn dat het heel belangrijk is om de vrijwilligers te kennen, een goede relatie met ze te
hebben, maar ook te weten wat hun sterke en zwakke plekken zijn. De relatie met de bedrijfsleider is met
name opgebouwd tijdens het koken in de buurtrestaurants. Daar, maar ook zeker bij een catering streven
we er naar een situatie te creëren die uitdagend is, een nieuwe ervaring biedt, maar geen vervelende stress
oplevert. Dat betekent wel veel maatwerk, ook om ons principe van inclusie, iedereen mag mee doen, hier
te waarborgen. De ene vrijwilliger heeft een fysieke beperking, de ander meer een sociale of een mentale.
Dit vraagt veel aandacht, extra organisatie en voorbereiding, zeker ook bij catering.

Bedrijfsleider Romilda van der Wal (links) bij voorbereiding van pizza’s met vrijwilliger op rommelmarkt
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De basis voor alle activiteiten en het succes daarvan zit grotendeels in de aandacht voor de mensen. Het
werken met een bedrijfsleider maakt daarin verschil. Zij kijkt naar de samenstelling van de groep en de
mensen die ze vormen. In principe proberen we, met twee moestuinen en twee kookgroepen, vier veilige
haventjes te creëren waar mensen de ruimte voelen zich te ontplooien. Juist binnen het gegeven van een
vrijwilligersorganisatie komt dat heel nauw. Als de balans of sfeer in een groep om wat voor reden dan ook
verstoord wordt, zien we dat gelijk terug in ziek- en afmeldingen. De bedrijfsleider houdt de continuïteit en
sfeer in het oog, is aanspreekpunt en stuurt bij waar nodig. De aanwezigheid van stagiaires is daarbij zowel
ontzettend noodzakelijk, maar soms ook een nadeel. Met name de kwetsbaarder buurtbewoners reageren
sterk op het steeds komen en gaan van nieuwe stagiaires, die hen begeleiden en aan wie ze zich hechten.
De bedrijfsleider betekent in ieder geval een vast gezicht en aanspreekpunt.

6. Oranjefonds groeiprogramma
In maart 2017 is de projectleider van Van Tuin Tot Bord geselecteerd voor het Oranjefonds groeiprogramma.
Doel van deze vierde editie van het groeiprogramma is het vergroten van de professionaliteit en impact van
ondernemende initiatieven met een sociale doelstelling. Het groeiprogramma biedt een uitgebreid
ontwikkeltraject om Van Tuin Tot Bord te versterken en te laten groeien. Deelname aan het groeiprogramma
biedt tevens de gelegenheid om onze kennis en deskundigheid te vergroten en ons netwerk uit te breiden.
De projectleider en bedrijfsleider namen in 2018 deel aan enkele bijeenkomsten. Medio 2018 heeft Van
Tuin Tot Bord van het Oranjefonds financiering ontvangen om gedurende 1,5 jaar experimenten in Nijmegen
Midden uit te voeren t.b.v. de versterking van het verdienmodel. Tevens kreeg Van Tuin Tot Bord uren voor
het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor uitbreiding in andere stadsdelen in Nijmegen.

7. Impact
Betekenis Van Tuin Tot Bord voor deelnemende vrijwilligers
De meeste vrijwilligers doen bij Van Tuin Tot Bord mee omdat ze graag een leuke activiteit in hun eigen
buurt willen doen, iets nieuws willen leren (bijv. koken of moestuinieren) en/of graag nieuwe mensen leren
kennen. Voor velen is het samenwerken met kwetsbare buurtbewoners een meerwaarde. Wat betreft de
vrijwilligers was er in 2018 weinig verloop. We zagen vooral aanwas van nieuwe vrijwilligers.
Vrijwilligers 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. Meer dan de helft van
de vrijwilligers bij Van Tuin Tot Bord bevinden zich in een kwetsbare positie. Via het Pluryn NAH centrum
doen er vrijwilligers mee met een Niet Aangeboren Hersenletsel . Verder zijn er vrijwilligers met een
verstandelijke of fysieke beperking, psychische aandoening, of met een psychiatrische of
verslavingsachtergrond. Ook melden zich steeds vaker mensen met burn-out.
Uit evaluatiegesprekken komt naar voren dat veel van de kwetsbare vrijwilligers voorheen alleen in contact
kwamen met mensen met een soortgelijke problematiek. Door mee te doen bij Van Tuin Tot Bord
ontdekken zij dat zijzelf ook kwaliteiten hebben die van betekenis zijn voor andere buurtbewoners. Er is een
open en veilige sfeer en mensen voelen zich welkom en op hun gemak. Ook bevestigen veel (kwetsbare)
vrijwilligers dat zij de gezonde maaltijden waarderen.
Een vrijwilliger uit de moestuingroep bij de Klokketoren vertelt: Van de drie vrijwilligers van het begin ben ik
nog met een andere vrijwilliger overgebleven, en er zijn daarna vijf mensen bijgekomen. Daarnaast zijn er
verschillende mensen van het NAH Centrum (NAH is Niet Aangeboren Hersenletsel) die meehelpen. Ook
andere cliënten van het NAH centrum die niet actief meedoen weten de tuin te waarderen. We zijn een heel
leuk en gezellig team. Het werk is vrij goed te behappen en we hebben de moestuin goed onder controle.
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Vrijwilliger/gast Buurtrestaurant ’t Hert: mijn motivatie was in het begin vooral een goede gezondheid.
Daarom ging ik bij Van Tuin Tot Bord eten, het is me toen goed bevallen. Ik zit er altijd weer met verbazing
naar te kijken wat ze allemaal voor gerechten bedenken. Daarnaast vind ik dat ze bij Van Tuin Tot Bord heel
fijn werken. Ik vind het hier prachtig met heel aardige mensen. Inmiddels kom ik hier al zo’n twee jaar als
vrijwilliger. Meehelpen, gezellig samen zijn, mezelf kunnen zijn, dat is voor mij het meest belangrijke bij Van
Tuin Tot Bord. Ik hoef niet de keukenprins te zijn, ik wil er gewoon van genieten. Ik ben er heel blij mee!

Vrijwilligers en stagiaires bij pompoenenoogst in Groesbeek

Stagiaires bij Van Tuin Tot Bord
In 2018 hebben er diverse stagiaires bij Van Tuin Tot Bord stage gelopen. Sommige stagiaires hadden een
schoolopdracht die een paar maanden duurden, andere stagiaires bleven bijna een jaar. Totaal draaiden er
in 2018 8 verschillende stagiaires voor korte of langere tijd mee bij de activiteiten bij Van Tuin Tot Bord
(CMV, ergotherapie en SPH).
De focus van de stages bij Van Tuin Tot Bord ligt op de begeleiding van kwetsbare vrijwilligers,
samenwerking met buurtbewoners en de praktische organisatie van de activiteiten. Bij Van Tuin Tot Bord
leren studenten om te kijken naar de mogelijkheden van mensen en juist deze aanpak maakt dat kwetsbare
vrijwilligers zich prettig en geaccepteerd voelen en zich onverwacht ontwikkelen (ook voor zichzelf). Ook
gasten waarderen de enthousiaste inbreng van de stagiaires. De stages van de studenten richten zich
overigens niet alleen op Van Tuin Tot bord, een deel van de stage wordt uitgevoerd binnen andere
activiteiten van Bindkracht10.

Samenwerkingspartners Van Tuin Tot Bord
Pluryn NAH centrum en Driekracht zijn vanaf de start actief bij Van Tuin Tot Bord betrokken door de inzet
van ambulante begeleiding. Vanuit RIBW WebWerk werken enkele mensen (op de achtergrond) aan het
onderhoud en het “up to date” houden van de website.
Van Tuin Tot Bord is volgens de samenwerkingspartners van grote waarde voor hun cliënten. Zo vertelt een
ambulant medewerker: cliënten voelen zich gewaardeerd en kunnen gewoon meedoen met buurtbewoners.
Hier ontstaan mooie ontmoetingen. Dit draagt bij aan de zelfregie en eigenwaarde zonder de directe
betrokkenheid van professionals. Ook worden de zelfstandigheid en het informele netwerk vergroot. En
bovendien eet iedereen een gezonde maaltijd. Professionals blijven overigens wel “op afstand” nodig.
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Betekenis voor de wijk
Met de komst van Van Tuin Tot Bord zijn er diverse mogelijkheden voor buurtbewoners om activiteiten in
hun wijk te doen. Ook zijn er nieuwe ontmoetingsmogelijkheden ontstaan, zowel in de groepen, de
buurtrestaurants en ook in de moestuinen. Organisaties in de wijk zoals de Stip en het sociaal wijkteam, zijn
blij dat ze buurtbewoners kunnen doorverwijzen naar Van Tuin Tot Bord.
In 2017-18 heeft de projectleider een analyse gemaakt van andere vergelijkbare initiatieven in Nijmegen
Midden. Deze analyse laat zien dat er veel mooie eetinitiatieven in Nijmegen Midden zijn. Ook wordt
duidelijk dat Van Tuin Tot Bord zich op diverse punten onderscheidt. Van Tuin Tot Bord richt zich niet alleen
op kwetsbare buurtbewoners, maar juist op een mix van buurtbewoners. Daarnaast kookt Van Tuin Tot Bord
wekelijks op twee locaties een driegangenmenu terwijl de andere eetinitiatieven slechts 1-2 x maand koken.
Vrijwilligers verbouwen bij Van Tuin Tot Bord zelf de groenten en koken een vegetarisch driegangenmenu
met seizoensgroenten. Van Tuin Tot Bord omvat zo de hele voedselketen en verzorgt een gezonde maaltijd.
Er zijn bij Van Tuin Tot Bord veel verschillende taken, zodat er voor de meeste mensen wel een plekje te
vinden is om mee te doen. De kwetsbare vrijwilligers bij Van Tuin Tot Bord omvatten een brede groep.
Ook draagt Van Tuin Tot Bord op kleine schaal bij aan de vergroening van de wijk. Een buurtbewoner die
ondertussen vrijwilliger in de moestuingroep is, vertelt: Eerder keek ik vanuit mijn flat uit op een
overwoekerd veldje met rommel. Sinds hier een prachtige moestuin ligt, geniet ik van het mooie uitzicht.
Deze moestuin heeft de wijk enorm opgeknapt en ik “heb” nu een tuin!

8. Conclusies
We kijken terug op een geslaagd jaar. Er zijn afgelopen jaar door Van Tuin Tot Bord weer mooie resultaten
geboekt rond inclusie en gezond voedsel: mooie en nieuwe ontmoetingen aan tafel én enthousiaste en
tevreden gasten die genieten van gezonde en gezellige maaltijden. Vrijwilligers die opbloeien door
wekelijks mee te doen. Ook wisten we een flink aantal kinderen en ouders te bereiken en te
enthousiasmeren over gezonde voeding met Van Tuin Tot Bord Junior.
In 2018 waren er ruim 50 (kwetsbare) vrijwilligers bij Van Tuin Tot Bord betrokken. Er waren opvallend veel
(nieuwe) vrijwilligers die wilden meedoen. De groepen vrijwilligers worden bovendien steeds sterker. Het
aantal gasten in de buurtrestaurants was in 2018 iets hoger dan in 2017. Een belangrijke uitdaging blijft om
wekelijks steeds weer voldoende diverse gasten te bereiken. Ook in 2019 zullen we daarom weer flink
inzetten op promotie en zichtbare activiteiten in de buurt.
De inzet van de bedrijfsleider geeft de activiteiten én de vrijwilligers een boost. De zaadjes die Van Tuin Tot
Bord afgelopen jaren in de wijken heeft gezaaid, kunnen nu daadwerkelijk geoogst worden. Zo kunnen we
ingaan op verzoeken voor catering omdat de bedrijfsleider dit coördineert. Ook konden we nieuwe
partnerships oppakken die de doelstellingen versterken en voor nog meer impact zorgen. Door onze diverse
activiteiten in de stad (o.a. door Green Capital), zijn we afgelopen jaar veel zichtbaarder en herkenbaarder
geworden in heel Nijmegen.
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