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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 2019 stond in het teken van
verbinden, experimenteren en versterking. We hebben in 2019 diverse nieuwe activiteiten ontplooid. Na
een afwisselend en wervelend eerste half jaar, kregen we na de zomer de uitdaging om de tijdelijke
afwezigheid van onze bedrijfsleider/kok goed op te vangen. Daar zijn we gelukkig goed in geslaagd.
Er waren in 2019 bijna 50 vrijwilligers actief waarvan zeker de helft vrijwilligers in een kwetsbare positie. Er
werden in 2019 in onze twee buurtrestaurants 1500 maaltijden gekookt voor gasten en vrijwilligers.

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 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.
 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 de administratie, nieuwsbrief of het onderhoud van de website door RIBW
cliënten. In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde activiteiten en bereikcijfers van 2019 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 oogst voor
thuis en wordt een deel van de oogst tijdens het seizoen verkocht aan buurtbewoners.
In de moestuingroepen merken we dat er nog veel ruimte is om te leren en te inspireren. In het najaar van
2019 hebben we contact gelegd met de Nijmeegse afdeling van Velt, een internationale organisatie die op
lokaal niveau kennis verspreidt over ecologisch (moes)tuinieren. Met hen is afgesproken dat wij alle
4

deelnemers aan de moestuingroepen in het voorjaar van 2020 een basiscursus moestuinieren
(wisselteelt/vruchtwisselingsplan) konden aanbieden.
Bereik 2019 van de moestuingroepen: totaal 16 vrijwilligers waarvan 5 kwetsbare vrijwilligers.
Moestuin de Klokketoren: Onze moestuingroep bij de Klokketoren is al jarenlang een hechte en stabiele
groep van zeven buurtbewoners, die wekelijks met plezier enkele cliënten van het NAH betrekken bij hun
ochtend in de moestuin. Er wordt onder het tuinieren en tijdens de koffie uitgebreid gefilosofeerd over het
leven. De sfeer is gezellig en creatief: zo werd het nieuw gemaakte insectenhotel met een humoristische
plechtigheid geopend onder het genot van een eigengemaakt borreltje (zelfgemaakte pompoenlikeur) en
met de plaatsing van een mini-vignet van een bekende hotelketen (zie foto rechtsonder).

De droge zomers van de afgelopen twee jaar zorgden bij de vrijwilligers voor de wens om op een
duurzamere manier de tuin van water te voorzien ipv alleen met leidingwater. Enkele vrijwilligers hebben
toen een aanvraag ingediend voor een bijdrage van Mijn Groene Wijk en in de zomer van 2019 zijn op
diverse punten regentonnen aangesloten in de moestuin. De moestuingroep bij de Klokketoren werkt
iedere vrijdagochtend (behalve in het winterseizoen). Buurtbewoners kunnen in het oogstseizoen op
vrijdagochtend groenten kopen als de moestuingroep aanwezig is.
Een buurtbewoner bij een eerste bezoek aan de moestuin: "Wat is dit een prachtige plek!"

Installatie van regenton bij de Klokketoren

Sproeien in de hete zomer

Moestuin De Haard, Willemskwartier: achter het Huis van Compassie (de Haard) aan de Groenestraat
hebben we een kleine moestuin. 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.
5

Pieter Poels, coördinator bij het Huis van Compassie: Al enige jaren verwelkomen we in de lente en de
zomer wekelijks de vrijwilligers van Van Tuin tot Bord, achter ons gebouw ‘de Haard’ aan de
Groenestraat. Van Tuin tot Bord verbindt mensen uit de wijk die elkaar anders niet tegen komen. Samen
werken zij aan een buurt waarin mensen elkaar kennen en erkennen!
In het voorjaar van 2019 heeft de schooltuin een klein perceel afgestaan zodat Van Tuin Tot Bord iets meer
grond heeft. Twee van de leden van deze groep zijn wat meer afhankelijk van begeleiding, daarom zijn er
altijd een of meer stagiaires aanwezig. In 2019 zijn er ook drie nieuwe vrijwilligers bijgekomen die wat meer
balans in deze groep brengen en het initiatief kunnen nemen. In 2019 waren er 6 vrijwilligers actief in deze
moestuingroep. Vooralsnog bestaat deze groep alleen uit dames, wat de sfeer in deze moestuin ook weer
heel eigen maakt. Naast het moestuinieren is er ook veel aandacht voor ieders welzijn en belevenissen.

Moestuingroep bij de Haard in actie, voorjaar 2019

3.2.

Kookgroepen

Er waren in 2019 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 2019 waren bij de twee kookgroepen ruim 20-25 verschillende vrijwillige buurtbewoners actief
waarvan 15 kwetsbare bewoners6.
Voor het koken wordt er opgestart met koffie/thee en een koekje. Vaak komen er leuke gesprekken voorbij,
sommige vrijwilligers willen echt even hun hart luchten, bijvoorbeeld over iets dat speelt in hun
persoonlijke leven. Wanneer iemand een zware tijd heeft is daar ook veel begrip voor en het is erg positief
dat vrijwilligers zelfs dan toch graag naar Van Tuin tot Bord komen voor een goed gesprek, leuke mensen en
een positieve sfeer.
We zijn in 2015 gestart met ondersteuning van ambulant begeleiders van Pluryn en Driekracht. Inmiddels
draaien de kookgroepen grotendeels zelfstandig met begeleiding van de bedrijfsleider, stagiaires (SPH, CMV,
ergotherapie) en vrijwilligers. In de kookgroep bij de Klokketoren was in 2019 een ambulant begeleider van
Pluryn op de achtergrond aanwezig. Bij de kookgroep bij ’t Hert was er in 2019 geen ambulante begeleiding
meer vanuit Driekracht. Als het nodig is, nemen we zelf contact op met hen. Voor beide kookgroepen geldt
dat er door de (kwetsbare) vrijwilligers individuele aandacht van de bedrijfsleider gevraagd wordt.
Vrijwilliger kookgroep: "We krijgen het toch iedere week maar weer mooi voor elkaar he?"

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.

6

Kookgroep Het Hert:
De kookgroep bij het Hert blijft een stabiele groep, ondanks dat er wat wisselingen waren. Dit koksteam
bestaat uit 7 á 8 personen en is na al die jaren een behoorlijk geoliede machine, waar iedereen redelijk
vaste taken heeft en weet waar ie aan toe is.
De kookgroep bij ’t Hert bestaat ongeveer voor de helft uit kwetsbare wijkbewoners.
In 2019 nam Wim7 afscheid, Wim was een van de vrijwilligers van het eerste uur, een man waarvan door
zijn begeleiders in eerste instantie werd gedacht dat hij alleen servetten kon vouwen. Onder begeleiding
van een van onze stagiaires ontpopte Wim zich in 2017 als onze vaste toetjesmaker. Vorig jaar gaf hij
aan zin te hebben in verandering en is vervolgens, samen met een andere vrijwilliger ‘onze man aan de
kassa’ geworden. Wim en een stagiaire ontvingen de gasten bij binnenkomst op, vinkten hun naam aan
op de gastenlijst en rekenden af. Tevens telden ze samen de kassa. Omdat Wim zocht naar een
vrijwilligersfunctie voor meer uren in de week is hij uiteindelijk doorgestroomd naar een andere
organisatie, daarbij nam hij de ervaring mee dat hij veel meer kan dan servetten vouwen.

Kookgroep in Buurtrestaurant ’t Hert

Een nieuwe vrijwilliger is Lies, zij heeft vanaf haar geboorte een fysieke beperking. Daarmee zouden we
haar moeten plaatsen onder ‘kwetsbare vrijwilliger’ maar dat valt reuze mee. Deze dame weet van
wanten en laat zichzelf niet snel beperken. Het is erg leuk om Lies in interactie te zien met een andere
kok, wiens soortgelijke handicap op latere leeftijd is ontstaan. Waar hij zich letterlijk ‘onthand’ voelt,
laat Lies hem zien dat je nog van alles kan met een beetje handigheid en doorzettingsvermogen.
Kookgroep de Klokketoren:
Een uitdaging in de Klokketoren zijn de faciliteiten van de keuken. Juist in deze keuken waar veel mensen
met een fysieke beperking meehelpen is weinig bewegingsruimte. Toch wordt deze kleinheid ook ervaren
als fijnheid want dit team is erg aan elkaar gehecht. Er werken in totaal vier vaste cliënten van het NAH
mee, deels door groente te snijden vooraf, twee anderen koken vast mee.
Vrijwilliger: "Ik heb niet super veel met koken maar het is gewoon erg gezellig hier"
De overige vrijwilligers komen uit de wijk, waarvan één iedere week de tafels versierd met bloemen en de
ander na het eten helpt met de afwas en schoonmaken. Sommige vrijwilligers vinden het fijn wanneer ze
een eenvoudig recept kunnen maken dat ze ook thuis eens na kunnen maken. Een van de kwetsbare

7

De namen van vrijwilligers zijn gefingeerd ivm de privacy. Ook zorgen we dat de beschrijving geen persoonlijke details bevat.
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vrijwilligers had dit gedaan met een hartige taart, ze had deze voor haar woongroep gemaakt. Ze was daar
zo enthousiast over.

3.3.

Buurtrestaurants

Buurtrestaurant ’t Hert en Buurtrestaurant de Klokketoren waren in 2019 gemiddeld 37 weken open. Het
aantal gasten in beide buurtrestaurants was voor beide restaurants wekelijks ongeveer 25 gasten. Bij
buurtrestaurant ’t Hert kwamen in 2019 per avond gemiddeld ruim 15 gasten per avond. Bij buurtrestaurant
de Klokketoren kwamen er gemiddeld ruim 10 gasten per avond.
Maaltijden buurtrestaurants in 2019:
- 38 avonden in ’t Hert x 15 betalende gasten per avond is totaal 572 gasten.
- 36 avonden in de Klokketoren: ruim 10 betalende gasten per avond geeft totaal 367 maaltijden.
Totaal zijn in 2019 tenminste 939 maaltijden gekookt voor de betalende gasten8 . Daarnaast zijn er
ongeveer 534 maaltijden voor de vrijwilligers gekookt: totaal bijna 1500 maaltijden.

De kosten van de maaltijden (ingrediënten) werden gedekt met de inkomsten van de buurtrestaurants. De
prijs van de maaltijden bedroeg in 2019 € 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 2019 uit op ruim 500
maaltijden. Andere kosten die we dekken uit de inkomsten van de maaltijden is de huur van de keukens.
Gast: "Hoe krijgen jullie het toch voor elkaar om iedere week iets anders op tafel te zetten?"
Gasten geven complimenten als ze het eten lekker vinden, maar als iets niet helemaal hun smaak is, zeggen
ze het ook. Gelukkig komt dat niet heel vaak voor, maar het is voor ons fijn om te weten wat we kunnen
verbeteren en wat de favoriete maaltijden en smaken zijn. Bij de Klokketoren nemen we gasten vaak even
mee naar de moestuin. Dat vinden ze leuk om te zien, zeker wanneer we aan kunnen wijzen wat we die dag
gebruikt hebben.
Gast: "Ik vind het vooral leuk om te zien dat er zoveel verschillende mensen komen eten."
8

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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We kregen een aantal keren het signaal dat vooral oudere gasten wat last hadden van de akoestiek en de
drukte aan tafel bij ’t Hert en daarom wegbleven of alleen naar de Klokketoren gingen. We zijn daarom gaan
experimenteren met een andere opstelling waarbij we niet aan grote lange tafels zitten, maar in kleinere
groepen. Navraag bij de gasten leert dat dit goed bevalt en er zijn daarna ook weer gasten terug gekomen.
Internationaal Kerstbuffet
Op 18 december hebben we een groot internationaal kerstbuffet gekookt voor de buurt. Er schoven ruim 50
gasten aan, waarvan meer dan 15 mensen die het financieel niet breed hebben. Deze mensen hebben we
uitgenodigd via het Stip, opbouwwerk en Gezellig Nijmegen. We hadden hiervoor sponsoring van o.a. vaste
gasten, organisaties en ondernemers in de wijk. De kookploeg en vrijwilligers waren ditmaal ook een grote
groep, totaal meer dan 15 vrijwilligers. Het was al met al een geslaagde, lekkere en drukbezochte avond!

Conclusie bereikcijfers: In 2019 hebben er weer veel diverse buurtbewoners als vrijwilliger meegedaan bij
onze activiteiten. Vanwege ziekte van de bedrijfsleider hebben de beide buurtrestaurants in 2019 minder
avonden gedraaid. Ook is het aantal gasten per avond gemiddeld iets lager dan in 2018. Er waren in 2019
hierdoor voor het eerst minder gasten dan het jaar daarvoor.
We krijgen vaker van nieuwe gasten te horen
dat Van Tuin Tot Bord hun erg aanspreekt en de
maaltijden heerlijk zijn maar dat het
wijkcentrum niet de plek is waar ze regelmatig
naar toe willen gaan. Voor 2020 hebben we
daarom gepland om te testen met andere
locaties in Nijmegen Midden en de locatie bij
de Klokketoren zoveel mogelijk te gebruiken
tijdens de zomerperiode als gasten in de
moestuin kunnen eten.
Middels promotie en acties proberen we steeds weer (nieuwe) gasten voor beide buurtrestaurants te
trekken. Zo hebben in 2019 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
9

dat sommige gasten terugkeren, voor anderen is het een eenmalig bezoek. De Stip hebben we gesprekken
gevoerd hoe zij nog meer kunnen betekenen in het doorsturen van gasten en vrijwilligers.

4. Van Tuin Tot Bord Junior
In het najaar van 2019 heeft het Activiteitenplein (Willemskwartier) van Bindkracht10 in samenwerking met
Van Tuin Tot Bord een nieuwe reeks Van Tuin Tot Bord Junior georganiseerd. Vanaf september 2019 deden
twee groepen van elk 18 kinderen mee, totaal 36 kinderen. De ene groep bestond uit kinderen van groep 3/
4 en de andere groep bestond uit kinderen van groep 5/6/7. De kinderen zijn geworven via school en flyers
in de wijk. Er moest ook dit keer geloot worden omdat er zich weer teveel kinderen hadden opgegeven.

Totaal waren er voor iedere groep zes bijeenkomsten. De start was in de moestuin van de Klokketoren. Daar
werd de eerste keer groente geoogst, en in een heksenketel soep gemaakt. Ouders kwamen ook langs. Op
de dagen dat er niet gekookt werd, gingen de kinderen spelenderwijs aan de slag met gezonde voeding, o.a.
een smaakbingo. De groepen kookten elk drie keer een gerecht voor het buurtrestaurant, zo maakten de
kinderen o.a. spinaziepannenkoekjes. Ook hebben ze een bietenburger als hoofdgerecht gemaakt. 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.
Voor de oudere (vaste) gasten in de buurtrestaurant was de komst van de kinderen en ouders een
levendige invasie. En toen kwam Van Tuin tot Bord Junior! Wat een drukte en leven ineens. De kinderen
waren hartstikke enthousiast, voor sommige kwetsbare vrijwilligers was dat in het begin wat veel
gevraagd. Gasten van het buurtrestaurant vonden het leuk om met de kinderen en ouders te mengen.

Kinderen bakken spinaziepannenkoeken in ’t Hert

Kinderen serveren voorgerecht in Buurtrestaurant ‘t Hert

Voor de evaluatie van deze reeks hebben we de
kinderen en ouders gevraagd om hun ervaringen op
een placemats te schrijven. Die placemats konden ze
invullen bij het bezoek aan het buurtrestaurant.
10

In de evaluatie hebben we o.a. gevraagd naar de groente die kinderen het lekkerste vonden en de groente
die voor hen nieuw waren. De bietjes en spinaziepannenkoek waren een enorm succes bij de kinderen van
groep 3 & 4. Veel kinderen noemen spinazie en bietjes dan ook als lekkerste groente en veel kinderen geven
aan dat ze bietjes als nieuwe groente hebben leren kennen. De spinazie cupcake wordt een aantal keer
genoemd als gerecht dat ze thuis willen maken.
Bij groep 6 & 7 werden meer verschillende groente genoemd die kinderen lekker vonden. Als nieuwe
groente werd vooral de aubergine genoemd. De soep werd genoemd bij de gerechten die ze thuis gaan
maken.
De ouders gaven aan dat hun kinderen heel erg enthousiast zijn en thuis vertelden dat er veel geproefd was.
Veel dingen waren lekkerder dan de kinderen van te voren hadden verwacht.
“Mijn dochter A. kookte al vaak mee, maar is nu nog veel enthousiaster. Ze heeft laatst zelf een gezonde
maaltijdsalade gemaakt voor het hele gezin” , Moeder van A.
Het oogsten van groenten in de moestuin was ook iets wat de kinderen enorm leuk vonden en thuis
vertelden. Veel ouders geven aan dat er echt een verschil is in hoe de kinderen nu helpen met het koken.
Volgens ouders komt dit mede doordat de kinderen bij Van Tuin Tot Bord junior groente leren snijden.
We kregen van ouders ook nog enkele tips, bijv. om vooral bij oudere kinderen ook stil te staan bij het
verschil tussen bewerkt voedsel en vers voedsel. Een andere tip was om een boekje met recepten te maken
die de kinderen hebben gekookt en geleerd. Dan kunnen ze er nog eens op terugkijken. De interesse gaat
namelijk anders ook snel weer weg.
We kunnen concluderen dat Van
Tuin Tot Bord Junior positief
bijdraagt aan de bewustwording
over gezonde voeding bij kinderen
én ouders.
Kinderen leren op een leuke
manier (nieuwe) groenten eten.
Bovendien ontdekken ze hoe
groenten groeien en hoe je ze
(zelf) kunt bereiden. Ook is de
combinatie met het
buurtrestaurant heel geslaagd,
omdat kinderen en ouders zo in
contact komen met andere
(kwetsbare) buurtbewoners.

5. Van Tuin Tot Bord “in ontwikkeling”
Sinds 2017 neemt Van Tuin Tot Bord deel aan het Oranjefonds groeiprogramma. Doel 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 nam ook in 2019 weer
deel aan enkele bijeenkomsten. Zo heeft de projectleider met begeleiding van Avance een Theory of Change
ontwikkeld die we als basis gebruiken voor monitoring en evaluatie.
Van Tuin Tot Bord ontving in 2019 een financiering van het Oranjefonds voor het uitvoeren van
experimenten t.b.v. de versterking van het verdienmodel. Tevens kreeg Van Tuin Tot Bord uren voor het
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uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor uitbreiding in andere stadsdelen in Nijmegen.
In 2019 zijn we op diverse terreinen bezig geweest met ons verdienmodel zodat we (in de toekomst)
hopelijk meer eigen inkomsten kunnen verdienen. Zo hebben we diverse keren een catering verzorgd en
we zijn bezig geweest met productontwikkeling. Ook zijn we in 2019 in gesprek gegaan met lokale horeca.
Daarnaast hebben we een pilot gedaan in samenwerking met een diëtiste: het Kookkwartier. Tot slot zijn
we in 2019 druk bezig geweest met de voorbereiding van de uitbreiding naar andere wijken.
In dit hoofdstuk lichten we de diverse activiteiten die we in het kader van “Van Tuin Tot Bord in
ontwikkeling” in 2019 hebben gedaan, verder toe.

5.1. Verdienmodel “in ontwikkeling”
5.1.1. Catering
Na onze eerste ervaringen in 2018, hebben we ook in 2019 een aantal keer een catering verzorgd. Inmiddels
is er een redelijk vaste groep vrijwilligers ontstaan die het leuk vindt om hieraan deel te nemen. Dat is
prettig werken, want men kent elkaar inmiddels en we weten wat we aan elkaar hebben. We hebben met
deze groep een gezellige evaluatie gehouden door ze een lunch aan te bieden en ze het hemd van het lijf te
vragen over hun ervaringen en wensen. De conclusie is dat zij de verschillende catering opdrachten als erg
leuk ervaren, mits deze goed is voorbereid door een kok/bedrijfsleider en deze duidelijk de leiding en het
overzicht heeft. Dat ze geen loon ontvangen vinden ze in principe geen bezwaar, ze dragen graag iets bij om
het project financieel gezond te houden. Dat is natuurlijk heel positief voor ons. Het nadeel van werken
met vrijwilligers voor cateringopdrachten is echter dat ze uiteraard ook ‘nee’ zeggen als de klus hen niet
uitkomt. Dat maakt dat er voor het toezeggen van een grotere opdracht eerst een inventarisatieronde nodig
is om te weten of er genoeg animo is om mee te doen. Een snelle toezegging is daarom wat lastig.
Dit jaar hebben ook een experiment gedaan door een catering door een freelance kok te laten uitvoeren
met onze vrijwilligers. De uren voor de catering vallen namelijk niet binnen de uren van de bedrijfsleider,
dus als we deze tak willen laten groeien zou het een oplossing kunnen zijn om daar één of meer vaste
externe koks voor te benaderen. Deze kok had ervaring met het begeleiden van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt en affiniteit met onze wijze van koken. Helaas beviel deze samenwerking niet, maar het
heeft ons duidelijker gemaakt wat iemand in huis moet hebben om hier wél een succes van te maken.
Collegebezoek de Kolping
Tijdens een werkbezoek van burgemeester en wethouders aan de Kolping in het voorjaar, serveerde Van
Tuin Tot Bord gezonde groentehapjes en taart bij de koffie in de Inloop.
De Vonk 25 jarig jubileum
Op 6 juni 2019 heeft Van Tuin Tot Bord de catering verzorgd tijdens het 25 jarig jubileum van
woonvereniging de Vonk. De Vonk is een woonvereniging in de Hazekamp met appartementen voor
ouderen, deze woonvereniging is gebaseerd op de principes van Centraal Wonen. Iedere week schuiven er
zeker drie tot vijf bewoners van de Vonk aan in onze buurtrestaurants.
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Vanwege deze speciale relatie werd Van Tuin Tot Bord gevraagd om de hapjes te verzorgen bij het
jubileum. In nauw overleg met de feestcommissie waren goede afspraken gemaakt over het verloop van de
middag en onze bijdrage.
We maakten een uitgebreid buffet met
courgetterolletjes, hartige taart en mediterrane
groentespiesjes. Uiteraard waren onze
vrijwilligers aanwezig om mee te koken en alles
uit te serveren.
Voor veel bewoners van de Vonk zijn de
vrijwilligers inmiddels goede bekenden.

Wijkbezoek 23 oktober, de Kolping en Willemskwartier
Op 23 oktober hebben we voor het wijkbezoek aan de Kolping en Willemskwartier (georganiseerd door de
Gemeente), een catering verzorgd. We hadden iets lekkers voor bij de koffie/thee gemaakt en een buffet
met seizoensgroenten voor 50 personen: twee soepen (knolselderij en pompoensoep), bijzondere spreads
met brood, diverse gevulde groentetaarten en salades. En als toet nog een appel-crumble met slagroom.
We kregen veel positieve reacties.

5.1.2. Productontwikkeling
In 2019 werkten we ook samen met een stagiaire van Aeres Hogeschool in Wageningen. Zij liep stage met
als doel een product te ontwikkelen voor Van Tuin Tot Bord. Zij heeft dit onderzoek toegespitst op het
ontwikkelen van een groenteballetje of hartig taartje. Dit product zou (bijvoorbeeld in heel Nijmegen)
verkocht kunnen worden en zo bijdragen aan ons verdienmodel. Hoewel het uiteindelijke plan van de
betreffende stagiaire voor ons niet werkbaar was, zijn we tijdens haar stageperiode wel wijzer geworden
over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een dergelijk plan. Zo is er onder andere contact gelegd
met de manager van de wijkcentra en gesproken over de mogelijkheid dat Van Tuin Tot Bord een dergelijk
product zou kunnen aanbieden in alle wijkcentra, zodat ook wijkcentra een gezonder aanbod hebben in het
assortiment. Dit heeft echter nog niet geleid tot concrete afspraken. Er is ook nog geen bedrijfskeuken of
samenwerkingspartner gevonden waar we een dergelijk product op grote schaal kunnen produceren.
In het kader van de productontwikkeling hebben we in 2019 ook diverse gesprekken gevoerd met RvN@.
Een samenwerking zag er veelbelovend uit, maar door vertrek van een medewerker is de samenwerking
(nog) niet verder van de grond gekomen.
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5.1.3 Samenwerking met lokale horeca
Graag zouden we Van Tuin Tot Bord eens in een ander jasje laten zien dan in de wijkcentra. We vermoeden
dat we een bepaald publiek niet bereiken terwijl we daarvoor wel de potentie voor hebben. We staan
achter ons product en concept en krijgen wekelijks enthousiaste reacties over onze gerechten en de leuke
sfeer aan tafel. Toch zal niet iedereen regelmatig aanschuiven aan tafel in een wijkcentrum met bruin
getinte ramen en een afdekt biljart in de eetzaal. Daarom zochten we naar alternatieve, meer aansprekende
locaties en nieuwe samenwerkingspartners. Die vonden we bij twee horecaondernemers in de wijk:
Locals Only:
In Nijmegen Midden is horeca dun gezaaid, dus met het nieuwe hippe koffie/lunch cafe op de Gorterplaats
maakten we graag contact. Deze creatieve jong ondernemers waren gelijk enthousiast over ons concept en
stonden open voor samenwerking op allerlei vlakken: zo hebben ze in het najaar reeds groentes gekocht
die over waren in de moestuin. Ook zijn we uitgenodigd om in 2020 hun terras/tuin aan te pakken met
kruiden en een kleine moestuin en een pop-up restaurant te organiseren met verse seizoensgroente.
Puux: Puux is een biologisch koffie en lunchcafé aan de Groenestraat, wat al enkele jaren bestaat. Ze
hebben geen avondkeuken. Ook met hen hebben we overlegd of er ruimte is om het restaurant, na hun
eigen sluitingstijd om 17 uur, eens te openen voor Van Tuin Tot Bord. Zij staan hier zeker voor open en
hebben afgesproken dat we dat in 2020 gaan testen.

5.2. Kookkwartier
Van Tuin Tot Bord inspireert mensen graag tot het eten van gezonde seizoensmaaltijden boordevol verse
groentes. Dus toen er zich een gelegenheid voordeed om een pilot op te starten met een diëtiste in de wijk,
Katrijn de Graat van Gezondheidscentrum Sint Anna, namen we die uitdaging graag aan. We zijn vooraf
hierover ook in gesprek gegaan met de GGD en het Huis van Compassie zodat we met deze pilot zoveel
mogelijk zouden aansluiten bij de plannen en activiteiten op dit gebied in de wijk.
Het doel van deze pilot was om bij te dragen aan het terugdringen van overgewicht en verbetering van de
gezondheid9 door middel van gezamenlijke kooklessen voor een klein aantal cliënten van de diëtiste uit het
Willemskwartier. De kooklessen waarbij we gezonde, simpele gerechten zouden maken die passen bij een
laag budget. De cliënten die Katrijn daarvoor benaderde waren mensen met gezondheidsproblemen
(diabetes, obesitas) bij wie de kennis over koken en gezonde voeding zeer laag is. En die te kwetsbaar zijn
om dergelijke kennis zelfstandig, bijvoorbeeld uit een receptenboek of van internet te halen. We wilden ze
in een prettige setting even “aan de hand nemen” en helemaal bij het begin beginnen.
We hebben in deze pilot twee bijeenkomsten (7 deelnemers) kunnen uitvoeren en daar veel conclusies uit
kunnen trekken voor een eventueel vervolg. We realiseren ons dat het veel vraagt om een dergelijk project
op een grotere schaal uit te voeren. Deze groep cliënten is om verschillende redenen dusdanig kwetsbaar
dat er meer nodig is. Simpelweg naar de locatie komen is voor veel van hen al een flinke drempel.
In de toekomst hopen we vervolg te geven aan dit project, wellicht in samenwerking met stagiaires voeding
en diëtetiek en/of social work en met een aparte financiering.

5.3. Uitbreiding naar andere wijken
In de loop van 2019 ging van Tuin Tot Bord “op expeditie” naar andere stadsdelen. In de Broederij en het
Wijkatelier in Lindenholt en in de Schakel in Grootstal konden zowel geïnteresseerde vrijwilligers als gasten
aan tafel eenmalig kennis maken met Van Tuin Tot Bord, ons concept, onze maaltijden en sfeer. Op iedere
9

Doelstellingen sluiten aan bij preventieplan Nijmegen Midden (o.a. GGD gegevens): Vooral ouderen scoren (te) hoog op slecht
ervaren gezondheid. Vanuit de werksessie Preventie in de Buurt zijn de GGD-onderzoeksgegevens en de kennis en ervaringen van
de werkers in de wijk naast elkaar gelegd. Na prioritering kwamen hier twee thema’s uit naar voren: eenzaamheid en overgewicht.
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locatie gingen er vaste vrijwilligers uit Nijmegen-Midden mee als koks en als ambassadeurs. Zij werkten in
de keuken in teams van twee personen samen met vrijwilligers van de nieuwe locaties en vertaalden zo
onze sfeer en werkwijze naar een nieuwe plek. Het was ontzettend leuk om te merken dat de vrijwilligers
uit Nijmegen Midden dat ook met zekere trots deden en inderdaad met enige vanzelfsprekendheid het Van
Tuin Tot Bord-sausje uitgoten over deze proefavonden.
Het gevolg van deze geslaagde proefavonden is dat de projectleider enkele projectplannen heeft kunnen
uitwerken wat geresulteerd heeft in financiering. Zo zijn we begin 2020 daadwerkelijk op de drie hierboven
genoemde nieuwe locaties met Van Tuin Tot Bord kunnen starten.

6. Organisatie
6.1.

Projectteam

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 in Nijmegen Midden zijn de projectleider en de
bedrijfsleider. Zowel de inzet van de bedrijfsleider als van de projectleider is erg belangrijk. De projectleider
zorgt voor de algehele coördinatie, planning en monitoring. Ook zet ze de lijnen uit voor de continue
ontwikkeling en versterking van het project en de ontwikkeling van het verdienmodel.
De bedrijfsleider is voor vrijwilligers een aanspreekpunt en zij stelt (samen met de projectleider) de kaders
voor de activiteiten samen. In de praktijk blijkt dat deze verantwoordelijkheid moeilijk aan vrijwilligers is
over te laten, vooral vanwege de doelgroep waarmee we werken. Onze vrijwilligers doen graag mee, maar
zijn niet degenen die het project inhoudelijk willen of kunnen dragen. Door ziekte in 2019 kon de
bedrijfsleider helaas na de zomervakantie niet aan het werk. Er is binnen een maand een tijdelijk
bedrijfsleider gevonden, die de activiteiten in de buurtrestaurants ging coördineren en begeleiden. Dat is
heel goed opgepakt en ook met de stagiaires en vrijwilligers werd een goede werkrelatie opgebouwd. Toch
konden we niet voorkomen dat beide restaurants na de zomervakantie pas 4 weken later konden starten.
Dat was jammer voor onze (vaste) gasten, want die kijken na een lange zomervakantie erg uit naar het
starten van de buurtrestaurants.

6.2 Eerste vrijwilligersfeest
In februari vond het eerste vrijwilligersfeest van Van Tuin Tot Bord plaats. Het was nog niet eerder dat alle
vrijwilligers van de twee kookgroepen en twee moestuingroepen elkaar ontmoeten. In de ruime zaal van
het Huis van Compassie werden vrijwilligers en oud-stagiaires uitgenodigd voor een lekker etentje en
drankje. Om ook de andere kwaliteiten van onze vrijwilligers eens voor het voetlicht te halen werd er op
het podium volop muziek gemaakt. Uiteindelijk stond bijna iedereen samen op het podium en werd er
tweestemmig een lied ingestudeerd onder leiding van een muzikale moestuinvrijwilliger. Het was
ontzettend leuk en gezellig om het voltallige team in Nijmegen Midden samen te zien.

Vrijwilliger VTTB (vrouw, 65 jaar) uit het Willemskwartier over de avond:
De vrijwilligersavond was erg leuk omdat je zo contact hebt met alle vrijwilligers. Dus ook met mensen die
je niet vaak ziet. Het is ook ontzettend leuk om te merken hoe enthousiast alle vrijwilligers zijn.
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6.3 Stagiaires bij Van Tuin Tot Bord
Stagiaires zijn belangrijk voor Van Tuin Tot Bord, zonder hen zouden we een stuk minder kunnen betekenen
voor onze vrijwilligers en gasten in de wijk. We vragen aardig wat van onze stagiaires; een zekere interesse
en aanleg voor koken en moestuinieren is natuurlijk belangrijk, ook al worden ze daar niet voor opgeleid. De
meeste van onze stagiaires komen van de HAN, van de studies Social Work, CMV en ergotherapie.
Sinds kort loopt ook een studente voeding en
diëtetiek bij ons stage. We hopen in de toekomst
vaker met studenten van deze studierichting te
kunnen samenwerken.
Het grootste nadeel van het werken met stagiaires
is dat zij op een bepaald moment weer vertrekken.
Dat is eigenlijk steeds weer tot groot verdriet van
juist onze meest kwetsbare vrijwilligers

Stagiaire met vrijwilliger in de keuken van ‘t Hert

7. Overige activiteiten
Ook in 2019 waren er vanuit Van Tuin Tot Bord weer diverse activiteiten in de wijk waar wijkbewoners op
een andere manier met ons konden kennismaken.
Voorjaarsmarkt april bij de Klokketoren
Op 4 april was er een gezellige voorjaarsmarkt in de moestuin
bij de Klokketoren, dit was georganiseerd door Bindkracht10 in
samenwerking met buurtbewoners, Van Tuin Tot Bord, Pluryn
NAH en Stip. Van Tuin Tot Bord had een soep gemaakt in de
Heksenketel en verder verkochten we plantgoed.

Albert Heijn boodschappenactie
Op 13 april hebben we weer een sponsoractie gehouden in de Albert Heijn aan de Groenestraat. Een team
van stagiaires en vrijwilligers stond klaar met lekker hapjes en kortingsbonnen.
Zo hebben we weer veel wijkbewoners
kunnen attenderen op Van Tuin Tot Bord.
Bezoekers van de Albert Heijn werden tevens
uitgenodigd een product aan te schaffen voor
onze voorraadkast, wat ook enthousiast werd
gedaan. Omdat de actie plaatsvond tijdens de
winkel. Helaas was de actie daardoor iets
minder succesvol als in 2018. Toch hebben we
een aantal goed gevulde dozen boodschappen
mee mogen nemen en zagen we daarna
nieuwe gezichten aan tafel.
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Bezoek wethouders bij de Klokketoren
Op 6 juni kwamen wethouders Bert Velthuis en Grete Visser op bezoek bij Van Tuin Tot Bord bij de
Klokketoren. Het weer was prachtig en zodoende werd de tafel gedekt in de moestuin. Voor de maaltijd
werden de wethouders uitgebreid rondgeleid door de moestuin door onze moestuiniers en namen daarna
plaats aan verschillende tafels tussen onze gasten en vrijwilligers. Op het menu stond een lekkere
bietenrisotto en spiesjes van gegrilde groentes met geitenkaas. De reacties waren heel positief en men was
erg verrast over de gezelligheid en sfeer én de kwaliteit en creativiteit van de maaltijd.

Pompoenenoogst september
In de winter van 2018 sloot Van Tuin Tot Bord een mooie deal met een biologische boer in Groesbeek: de
boer leverde ons regelmatig gratis lokale groentes in de winter en wij zouden hem dan helpen met de
pompoenenoogst. Dat was in 2018 heel goed bevallen en voor veel vrijwilligers was het een zeer gewild
uitje. Dus we zijn ook in 2019 weer met een groep vrijwilligers richting Groesbeek gegaan om pompoenen
te oogsten. De boer was tevreden en het was voor onze vrijwilligers wederom een zeer geslaagd uitje.

8. Promotie
In 2019 zijn we gestart met een maandelijkse algemene nieuwsbrief en tevens een vrijwilligers-nieuwsbrief.
We hadden een vrijwilliger met een achtergrond in de communicatie die ons met de nieuwsbrief in 2019
hielp.
Mensen die onze nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen zich via de website inschrijven. In de nieuwsbrief
houden we vrijwilligers en gasten en andere geïnteresseerden op de hoogte van wetenswaardigheden over
Van Tuin Tot Bord, nieuws uit de buurtrestaurants en ontwikkelingen in de moestuin. Met enige regelmaat
werd er in 2019 een vrijwilliger in het zonnetje gezet met een interview. Ook delen we de seizoensrecepten
van gerechten uit het buurtrestaurant.
We zijn in 2019 ook gestart met een vrijwilligers-nieuwsbrief, deze is in het leven geroepen om alle losse
groepen bewust te maken van het grotere team waar ze deel van uitmaken. Het ‘wij-gevoel in de wijk’,
eigenlijk. In de vrijwilligers-nieuwsbrief plaatsen we leuke uitnodigingen voor vrijwilligers (bijvoorbeeld voor
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het Lokaal Compliment), oproepjes om mee te doen aan extra activiteiten en huishoudelijke mededelingen.
Voor de promotie van ons project zijn natuurlijk allereerst onze gasten en vrijwilligers belangrijke
ambassadeurs. We geven hen regelmatig flyers en kennismakingsbonnen mee om aan bekenden te geven.
Verder gebruiken we sociale media en we zorgen dat we regelmatig een bericht of artikel kunnen plaatsen
in het wijkblad of lokale krant. Ook zoeken we de samenwerking met andere organisaties om bepaalde
doelgroepen nog beter te bereiken, bijv. met de Stip en Sterker. Verder zijn we in contact met “Wij zijn
Nijmegen” voor o.a. het maken van een filmpje over Van Tuin Tot Bord in 2020. HAN studenten gaan in 2020
een promotiecampagne ontwikkelen specifiek gericht op ouderen. Ook hebben we plannen om in 2020 de
aandacht te trekken door met een goedgevulde fietskar met o.a. verse groenten de wijk in te gaan.

9. Impact
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. Er zijn ook een
paar vrijwilligers die liever iets achter de schermen doen, zoals vrijwilligers van het RIBW die de website
onderhouden of een vrijwilliger van het NAH centrum die de administratie van de Klokketoren doet. Er was
in 2019 bij de vrijwilligers weinig verloop. We zagen wel enkele nieuwe vrijwilligers.
Enkele HAN studenten hebben in 2020 in opdracht van Van Tuin Tot Bord een onderzoek uitgevoerd bij
oudere gasten en vrijwilligers. De uitkomsten worden nog verwerkt voor een promotiecampagne.
Hieronder staan enkele quotes waaruit blijkt wat Van Tuin Tot Bord voor hun betekent:
Gast (vrouw, 81 jaar) Buurtrestaurant ’t Hert en de Klokketoren die regelmatig aanschuift: ik ga naar Van
Tuin Tot Bord omdat ik daar nieuwe mensen kan ontmoeten, er is gezelligheid en enorm lekker eten. Ik ga
vaak met een vriendin die ik heb leren kennen door Van Tuin Tot Bord. Ik ben sinds 10 jaar alleen, en je zit altijd
alleen met je bordje aan tafel. Ik kijk er daarom naar uit om wekelijks bij Van Tuin Tot Bord te eten. Ik heb al
een aantal mensen leren kennen, ik heb een mevrouw waar ik nu mee ga wandelen in de Goffert. De rest van
de mensen ken ik bij naam. Ook heb ik bijvoorbeeld iemand uit mijn buurt leren kennen. Als de Klokketoren
gesloten is door de vakantie hebben we wel eens met elkaar afgesproken om samen te eten.Vrijwilliger/gast
(man, 64 jaar) Buurtrestaurant ’t Hert: Ik ben een paar jaar geleden vrijwilliger geworden bij Van Tuin Tot
Bord omdat ik het concept heel leuk vind en nieuwe sociale contacten wil op bouwen. Het is ook fijn om even
uit het huis te kunnen komen en lekker te kunnen eten na afloop. Het is een leuke bezigheid en er is een leuke
sfeer. Ik ben erg gesteld op de manier hoe alles wordt gedaan.
Vrijwilliger/gast (vrouw, 65 jaar) Buurtrestaurant ’t Hert: Ik vind het leuk om een bijdrage te leveren. Ik vind
het een goede missie om van zelf gebouwde groente lekkere maaltijden te maken. En het sociale contact vind ik
ook leuk. Ik ken bijna alle vrijwilligers wel. En met het eten leer je natuurlijk ook veel meer mensen kennen. Van
Tuin Tot Bord heeft mijn kennissenkring dus aanzienlijk vergroot.
Vrijwilliger/gast (man, 66 jaar): Ik hou van koken en ben sinds een paar jaar vrijwilliger bij Van Tuin Tot Bord.
Ik woon in het Willemskwartier en ben vooral betrokken bij de catering. Het is een leuke manier om bezig te
zijn en mensen blij te maken. Ik vind het erg gezellig en leuk om ook nieuwe contacten op te doen. Als
vrijwilliger raak je toch sneller aan de praat met mensen dan wanneer je als gast komt.
Gast (vrouw, 75 jaar) Buurtrestaurant ’t Hert en de Klokketoren: Van Tuin Tot Bord is een geweldig
initiatief. Het eten is enorm lekker en ik vind het leuk om met mijn vrienden naar het restaurant te gaan en
andere mensen te ontmoeten. De sfeer onderling bij de mensen is prima. Ze zijn hartelijk en ze kennen je. De
mensen van de kookgroep doen geweldig hun best. Erg gastvrij. Ik kan goed proeven dat het vers is. Daarnaast
ben ik voorstander van seizoensgroenten. Ik vind het goed om erbij stil te staan waar de producten vandaan
komen. Er wordt ook met veel goede kruiden gekookt, veel smaak. Alle gasten zijn eigenlijk wel enthousiast,
Van Tuin Tot Bord biedt een fijne plek waar je naar toe kunt gaan. Mijn kennissenkring wordt hierdoor vergroot
en door de diverse mensen die koken en mee-eten, krijg je een andere kijk op mensen.
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We zijn blij om te zien dat er onder onze vrijwilligers, stagiaires én vaste gasten een positieve en betrokken
sfeer is. Men kijkt naar elkaar om. En dat geldt zowel voor de gezellige buurvrouw als voor de ex-verslaafde
die af en toe tijdens het koken even flink moet mopperen. Bij Van Tuin Tot bord zorgt men goed voor elkaar.
Met en door onze vrijwilligers in Nijmegen Midden hebben we door de jaren heen plekken gecreëerd waar
ruimte is voor mensen met al hun rafelrandjes. Er zijn vriendschappen ontstaan tussen mensen die elkaar
anders niet hadden ontmoet, maar nu iedere week met elkaar aan tafel zitten. Zoals ook uit bovenstaande
quotes blijkt, zien sommige buurtbewoners elkaar ook nog op andere momenten.

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 en zijn er nieuwe ontmoetingsmogelijkheden ontstaan. Ook draagt Van Tuin Tot Bord op
kleine schaal bij aan de vergroening van de wijk. Organisaties in de wijk zoals de Stip en het sociaal
wijkteam, zijn blij dat ze buurtbewoners kunnen doorverwijzen naar Van Tuin Tot Bord. Ook vanuit het
wijkmanagement staat men positief tegenover Van Tuin Tot Bord:
Een goed project met mooie doelstellingen: iedereen kan en mag meedoen in combinatie met tuinieren en
lekker gezond koken en eten. Samen met andere bewoners uit de wijk. We zien dat het werkt en dat het
voor veel bewoners belangrijk is. Kortom .. een waardevolle aanvulling in de wijk.
Een gezamenlijke bijdrage van de wijkmanagers in Midden: Marian Hooijman (scheidend wijkmanager in 2019) en Sandra Pelzers
(nieuwe wijkmanager Nijmegen Midden in 2019)

10. Conclusies
Het is aantoonbaar dat Van Tuin Tot Bord een toegevoegde waarde heeft voor de bewoners van de wijk. Van
Tuin Tot Bord slaagt erin om bij te dragen aan meer levensvreugde, onderlinge verbondenheid en de
gezondheid van bewoners. De moestuingroepen, kookgroepen, het Juniorproject en de buurtrestaurants
worden als zeer waardevol beschouwd door vrijwilligers, gasten, kinderen en ouders, professionals
bedrijven. We zien dat er banden en vriendschappen ontstaan die bij sommigen al een aantal jaren oud zijn.
We blijven zoeken naar manieren om Van Tuin Tot Bord nog meer zichtbaar te maken en nog meer
buurtbewoners te kunnen betrekken bij wat we doen. We verkennen daarom doelgericht kansen door
nieuwe samenwerkingen en activiteiten op andere locaties. Sommige initiatieven zijn succesvol, andere
minder, maar daaruit halen we belangrijke informatie voor de vervolgstappen. De inzet van projectleider en
bedrijfsleider zijn daarbij heel belangrijk. Niet alleen kost het werken met vrijwilligers tijd, zorgvuldigheid en
aandacht, ook het creëren van een duurzame organisatie met een herkenbare identiteit is een doorlopend
proces, waar samen met alle betrokkenen, constant gewikt, gewogen en bijgeschaafd moet worden.
Door initiatiefrijk te zijn én te blijven ontwikkelt het project zich verder. Het gevolg van deze initiatieven zijn
mooie nieuwe kansen in Nijmegen Midden én een uitbreiding naar nieuwe wijken. Een prachtig resultaat!
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