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1. Inleiding 

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Door de coronapandemie hebben we diverse 

activiteiten noodgedwongen moeten uitstellen of aanpassen. En ook de ontmoetingen met 

buurtbewoners werden door alle maatregelen beperkt. We hebben echter ook gemerkt dat Van Tuin 

Tot Bord juist in deze Coronatijd van grote betekenis kon zijn. Vrijwilligers (o.a. in een kwetsbare 

positie) waren blij om (soms) mee te kunnen doen met het koken of in de moestuin zodat ze elkaar 

even konden ontmoeten. Het gaf een gevoel van verbondenheid met elkaar en ergens bij te horen. In 

deze tijd van afstand houden was dit van extra grote waarde.  

2. Beoogde doelen  
 

Algemene doelstelling: 
Van Tuin Tot Bord wil bijdragen aan het realiseren van een inclusieve en gezonde1 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 Midden2 en creëert tevens bewustwording over gezond voedsel3. 
 

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.  
 
Doelgroepen: 
Algemeen: 
Buurtbewoners, o.a. in een kwetsbare positie,4 die anderen in hun eigen buurt5 willen ontmoeten 
en/of graag activiteiten willen doen in hun buurt en/of interesse hebben in gezonde voeding 
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); 

 
1 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 

 
2 De drie wijken (ofwel buurten) zijn het Willemskwartier, de Muntenbuurt en de Hazenkamp. 
 
3 In aansluiting op in de Nijmeegse Gezondheidsagenda 2017 – 2020  en het preventieplan Nijmegen Midden (2017-2020). 

 
4 De kwetsbare buurtbewoners 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 met een burnout die bijv in de moestuin werken voor herstel. 

 
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. 
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3. De activiteiten en bereikcijfers 
 
Het samen verbouwen van groente in moestuinen, het koken van gezonde maaltijden met groenten 
uit de moestuin en het samen eten met buurtbewoners zijn de hoofdactiviteiten van Van Tuin Tot 
Bord. Alle activiteiten zijn voor en door buurtbewoners. Daarnaast richten we ons met het Junior 
project speciaal op kinderen en ouders. In dit hoofdstuk lichten we de uitgevoerde activiteiten verder 
toe. Door de Coronapandemie hebben we in 2020 diverse activiteiten en plannen moeten 
aanpassen. In hoofdstuk 4 gaan we daar nog uitgebreider op in.  
 

3.1 Moestuinen 
Er draaien sinds 2015 twee moestuingroepen, een in het Willemskwartier en een moestuin in de 
Muntenbuurt.  De oogst uit de moestuinen wordt verwerkt in de maaltijden. Daarnaast krijgen 
vrijwilligers wat oogst voor thuis en wordt een deel van de oogst soms verkocht aan buurtbewoners.  
De moestuinbegeleider vanuit Van Tuin Tot Bord geeft advies en begeleiding. Ook is er door de 
begeleider aandacht voor het betrekken van kwetsbare buurtbewoners en voor het groepsproces.  
 
In 2020 zou de Nijmeegse afdeling van Velt, een internationale organisatie die op lokaal niveau kennis 
verspreidt over ecologisch (moes)tuinieren voor alle deelnemers van de moestuingroepen een 
basiscursus moestuinieren aanbieden. Vanwege de Corona pandemie is dat in 2020 niet gelukt.  
 
Moestuin de Klokketoren: Onze moestuingroep bij de Klokketoren is al jarenlang een hechte en 
stabiele groep van 7 buurtbewoners, die wekelijks met plezier enkele cliënten van het NAH betrekken 
bij hun ochtend in de moestuin. De totale groep bestaat uit 10 mensen. De moestuingroep werkt 
iedere vrijdagochtend (behalve in het winterseizoen). Buurtbewoners kunnen in het oogstseizoen op 
vrijdagochtend groenten kopen als de moestuingroep aanwezig is. Ook cliënten en staf van het NAH 
centrum kopen groenten. Door de Coronacrises was de verkoop aan buurtbewoners minder.  
 
Ondanks corona kon het moestuinieren gelukkig doorgaan. Buiten is het bovendien makkelijker om 
afstand te houden. De groep heeft lange tijd in twee ploegen gewerkt, zodat er nooit meer dan vier 
mensen in de tuin waren. Ook de cliënten van het NAH centrum konden gelukkig gewoon meedoen.  
 

 
Vrijwilligers bij de Klokketoren hebben extra grond bij geregeld:  de struiken wijken voor frambozen en bloemen! 
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Moestuin De Haard, Willemskwartier: Achter de Haard 
aan de Groenestraat hebben we sinds 2015 een kleine 
moestuin in bruikleen van de Diaconie. Ook de 
voedselbank en een basisschool (het Kleurrijk) hebben 
hier een moestuin. De moestuingroep startte in 2020 
met een kleinere groep, doordat er, wegens verhuizing 
en nieuwe banen, enkele vrijwilligers minder tijd hadden. 
In 2020 waren er 4 vrijwilligers en een stagiaire actief.   
 
De twee meest actieve vrijwilligers werken ook in de zorg 
en zij hadden op hun werk een zeer intensieve tijd.  
Samen buiten werken was lekker en een fijne afleiding. 
Vandaar dat we hier (in aangepaste vorm) in de winter 
mee zijn doorgegaan. 
 

Bereikcijfers moestuingroepen in 2020: in 2020 waren 
er in beide moestuingroepen totaal 14 vrijwilligers 
actief waarvan 3 vrijwilligers in een kwetsbare positie.  

 
3.2 Kookgroep 
We koken wekelijks op dinsdag met een kookgroep bij ’t Hert in het Willemskwartier. De kookgroep 
bestaat uit 10-12 personen waarvan ongeveer de helft kwetsbare wijkbewoners, o.a. met 
verstandelijke beperking of NAH. Er kwamen ook diverse nieuwe vrijwilligers zoals een studente, een 
afgestudeerde jonge vrouw en een gepensioneerde wijkbewoner die van tuinieren en koken houdt. 
 
Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers die andere taken oppakken zoals een vrijwilliger die de tafels 
versiert met bloemen, een ander helpt met de afwas en schoonmaken. Verder is er een vrijwilliger 
die regelmatig de tafels komt dekken en een vrijwillige buurtbewoner die bij de kassa zit. In 2020 zijn 
we met afhaal- en bezorgmaaltijden gestart met het bezorgen van maaltijden. Met name oudere 
buurtbewoners maken gebruik van de bezorgservice. Vrijwilligers brengen hen graag een maaltijd.   
 

    
 
Onze andere locatie in Nijmegen Midden is de Klokketoren. Hier koken en eten we bij mooi weer in  
in onze moestuin. We hebben in 2020 geen gebruik gemaakt van de keuken bij de Klokketoren, deze 
is erg klein en zeker in deze Coronatijd is het niet geschikt om hier met meer mensen te koken.  
 

Bereikcijfers kookgroep in 2020: totaal 15 vrijwillige buurtbewoners deden mee in de kookgroep 
of met andere taken in het buurtrestaurant, waarvan de helft bewoners in een kwetsbare positie. 



6 
 

3.3 Buurtrestaurant 

Bij buurtrestaurant ’t Hert kookten we in 2020 totaal 26 avonden. Gemiddeld waren er ruim 18 
gasten. Sinds half oktober waren dit vanwege de maatregelen afhaal- en bezorgmaaltijden.  
 
In de zomer hebben we voor onze gasten een maaltijd in de moestuin bij de Klokketoren gekookt en 
geserveerd. Er schoven 20 buurtbewoners aan.     
                     

Bereikcijfers buurtrestaurant in 2020: 
  
26 avonden  in ’t Hert x 18 gasten per avond                     
1 avond bij de Klokketoren (20 gasten)  
 
totaal 492 gasten.  
En 187 maaltijden voor vrijwilligers, stagiaires en kok 
 
Totaal 679 maaltijden in 2020  

 
Conclusie:  
Ondanks de sluiting van ruim 3 maanden waardoor we 12 
avonden minder gedraaid hebben, hebben we bijna 500 
gasten bereikt in 2020, waarvan 150 afhaal-en 
bezorgmaaltijden. Hiermee bereiken we ook nieuwe 
doelgroepen zoals jonge gezinnen.     
 

Bereikcijfers vrijwilligers in 2020 
 
15 vrijwilligers in buurtrestaurant 
14 vrijwilligers in moestuingroepen 
3 vrijwilligers voor onderhoud website, ict etc.  
 
Totaal 32 vrijwilligers 

 

3.4 Van Tuin Tot Bord Junior 
Samen met het Kinderwerk van Bindkracht10 hebben we in 2020 twee keer een  VTTB-Junior reeks 
uitgevoerd. Van Tuin Tot Bord Junior is een naschoolse activiteit waarbij kinderen in de leeftijd van 6-
12 jaar activiteiten in de moestuin hebben en ook zelf koken. Dit is een reeks van 6 weken. Zo leren 
kinderen op een leuke manier (nieuwe) groenten eten. Bovendien ontdekken ze hoe groenten 
groeien en hoe je ze (zelf) kunt bereiden. Enkele ouders waren actief betrokken.  

 
De jonge superkokkies kookten 
geregeld een gerechtje voor 
het buurtrestaurant, met 
groentes uit onze tuinen. De 
kinderen konden met hun 
ouders gezellig mee eten in het 
restaurant en presenteerden 
zelf hun gerechten. Zo genoten 
onze gasten van pastinaak-
cupcakes, wortelburgers, 
gefermenteerde bietjes en 
heerlijke appelperen-crumble. 
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De tweede reeks na de herfstvakantie werd halverwege onderbroken door de strengere maatregelen, 
waardoor we de kinderen minder vaak in de keuken en de moestuin konden ontmoeten. Dat was 
jammer. We hebben het een en ander creatief proberen op te lossen met een live-video verbinding 
tussen de moestuin en de activiteit in het Hert, maar samen in de moestuin heeft toch duidelijk een 
ander effect op de kinderen.  
 

   
We nemen de kinderen in 't Hert middels een live verbinding mee de moestuin in, om ze te laten zien hoe nou 
toch die spruitjes groeien die in de soep gingen. 

 
We hebben er met de kinderwerker gekeken wat we wel konden doen. Kinderen hebben bijvoorbeeld 
tekeningen gemaakt die we mee konden geven met de maaltijden voor onze oudere wijkbewoners.  
 

Bereikcijfers Van Tuin Tot Bord Junior in 2020: 
Beide reeksen zaten vol en we hebben totaal 32 kinderen bereikt.  

 

4. Van Tuin Tot Bord in tijden van Corona    
 
En toen was daar in maart de Corona-pandemie. De wijkcentra gingen op slot en we moesten ons 
buurtrestaurant in ’t Hert van medio maart tot eind juni sluiten. We hebben tijdens de eerste 
maanden al snel gekeken naar andere opties zoals afhaalmaaltijden of een boodschappenservice. We 
hebben dit in de eerste maanden niet gedaan. Een oproep in onze nieuwsbrief leverde hiervoor geen 
reacties op en we wilden ook de gezondheid van onze vrijwilligers waarborgen. Bovendien waren de 
wijkcentra gesloten, zodat ook de keukens niet beschikbaar waren. Hieronder gaan we wat dieper in 
op de ervaring van de Coronaperiode in de diverse groepen.   
 
De kookgroep 
De activiteit van de kookgroep lag tijdens de eerste lockdown en de sluiting van het wijkcentrum 
geheel stil. Het contact met de kookgroep verliep vooral via onze kok/bedrijfsleider. Ze had regelmatig 
contact met de vrijwilligers via een berichtje en belde periodiek om te horen hoe het met iedereen 
ging. We hoorden dat een aantal vrijwilligers elkaar soms opzocht, bijv. om samen even een 
wandeling te maken.   
 
Een van de kwetsbaardere vrijwilligers die via Driekracht begeleiding krijgt, verdween helaas wat uit 
beeld. We kregen haar man steeds aan de lijn en hij vertelde dat het haar goed ging maar dat ze zich 
op dat moment te ziek voelde om aan de telefoon te komen. Na de eerste lockdown gaf ze zelf aan 
eerst Corona af te willen wachten voordat ze weer kwam koken. Helaas duurt dat veel langer dan 
aanvankelijk gedacht.  
 
Toen we eind juni weer mochten starten met het buurtrestaurant was iedereen daar heel blij mee. De 
meesten wilden weer meedoen. Helaas kon een kwetsbare vrijwilliger (via Pluryn) op dat moment 
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niet aanhaken omdat ze lange tijd veel rugpijn had. Met haar hebben we wel steeds WhatsApp 
contact gehad, wat ze erg leuk vond. Een van onze sterkere vrijwilligers, is afgelopen jaar (tijdelijk) 
afgehaakt vanwege de privé omstandigheden. 
 
Met de verschillende lockdowns en geldende maatregelen was het zowel voor ons als ook voor onze 
vrijwilligers steeds even opnieuw zoeken. Vanaf eind juni mochten er wel wat gasten aan tafel mee 
eten en serveerden we de maaltijd in de grote zaal bij het Hert, waar iedereen wijdverspreid zat. Dat 
vroeg natuurlijk logistiek wat extra’s, o.a. om de maaltijd warm op tafel te zetten. En daarbij kwamen 
ook nog de gezicht beschermende kappen, handschoenen en de anderhalve meter afstand houden. 
Maar dat ging allemaal goed.  
 

 
Sinds half oktober koken we met max. twee personen in de keuken 

 
Vanaf medio oktober mochten we nog slechts met twee mensen in de keuken en alleen 
afhaalmaaltijden koken. Dat betekende dat er veel minder vrijwilligers per week konden meedoen. 
Op dat moment is ook één van de kwetsbare vrijwilligers even afgehaakt. Ze gaf aan graag terug te 
komen als corona weer voorbij is. Ze vond het te ingewikkeld en het gaf haar toch steeds onrust. Ook 
met haar hebben we  via WhatsApp het contact onderhouden. Inmiddels is er ook een algemene 
whatsappgroep waar onze vrijwilligers onderling wat uitwisselen.  
 
Vier van onze kwetsbare vrijwilligers zijn eigenlijk steeds blijven helpen en we merken aan hen dat 
het meedoen heel belangrijk voor hen is. Ze gaven aan dat dit hun enige activiteit was. Een van hen 
rekent iedere week af met de gasten die hun maaltijd komen halen en dat doet hij heel graag. “Ik kijk 
er steeds ontzettend naar uit’, zegt hij vaak. Ook een andere vrijwilliger fietst graag een stevige 
helling op om van haar huis naar het Hert te gaan. Ze wil graag even iets kunnen doen, al is het maar 
maaltijden wegbrengen. Het is gewoon fijn om even uit huis te zijn en anderen te spreken, zegt ze. 
 
Ook een vrijwilliger met aanhoudende hartklachten blijft actief. Hij woont alleen in de buurt en vindt 
het heel fijn om wekelijks contact te hebben, al is het maar voor het afhalen of bezorgen van een 
maaltijd. Een andere vrijwilliger, onze afwasser met een verslavingsachtergrond hielp ook steeds een 
uurtje. Ondanks zijn COPD vindt hij het toch fijn om het huis uit te zijn. Als hij alleen is vindt hij het  
moeilijk om niet te blowen.  
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Omdat deze kookgroep al langer bestaat merken we dat er onderling ook meer contact is. Zo hebben 
twee van onze vrijwilligers (een stel) rond de Kerst een aantal andere vrijwilligers gevraagd één voor 
één bij hen te komen eten.  
 
We kregen afgelopen jaar meer vragen van mensen die graag wilden helpen, maar vanwege de kleine 
bezetting in de keuken konden we hen helaas niet heel veel bieden. In het koksrooster hebben we 
geprobeerd om iedereen zoveel mogelijk aan bod te laten komen, maar we kunnen iemand nu maar 
om de twee à drie weken een plek in de keuken bieden. Sommigen vinden het fijn om dan als 
bezorger een maaltijd weg te brengen of komen zelf hun eigen maaltijd afhalen. Zo is er wel wekelijks 
even contact. 
 
De gasten  
Door de sluiting van ons buurtrestaurant konden we ruim 3 maanden geen gasten ontvangen. In die 
eerste Lockdown fase hebben we onze gasten diverse malen geïnformeerd via onze nieuwsbrief.  Ook 
hebben we behoeften en wensen gepolst.  
 

Uit nieuwsbrief maart 2020: 
Behoort u tot één van de meer kwetsbare groepen en verwacht u de komende tijd hulp nodig te 
hebben (bijvoorbeeld voor boodschappen) waarvoor u geen beroep kunt doen op uw eigen 
omgeving, laat het ons dan weten.  
 
Aan de andere kant, mocht u juist nu de tijd hebben, u gezond voelen en graag iets doen voor een 
ander. Laat het ons dan ook weten.  

 
De eerste lockdown duurde lang en we hebben in onze nieuwsbrief van april gepolst of er interesse 
was voor een maaltijd aan huis via Thuisgekookt. We kregen hier geen reacties op.  
 

Uit nieuwsbrief april 2020: 
Wilt u een gezonde maaltijd afhalen of thuisbezorgd krijgen? Thuisgekookt geeft begeleiding hoe 
dit op een gezellige, maar ook hygiënische manier kan. We zouden het heel leuk vinden als onze 
koks en gasten zo, op afstand, in deze tijd toch kunnen genieten van een gezonde en smakelijke 
buurtmaaltijd.  

 
Vanaf eind juni  mochten we weer gasten ontvangen. Tot de zomervakantie kon het buurtrestaurant 
slechts 2 keer open want het Hert was in juli en augustus in de avonden gesloten. Eind augustus 
hebben we het buurtrestaurant weer opnieuw kunnen starten.  
 

Uit nieuwsbrief juni 2020: 
We mogen weer! Gelukkig! Na drie maanden sluiting vanwege de corona-crisis, gaan de Nijmeegse 
wijkcentra weer open en mogen wij weer de keuken in. We zijn heel blij dat dat nog lukt voor de 
zomervakantie, ook al is het misschien maar kort. 

 
In de periode juni – half oktober hebben we 10 avonden gasten kunnen ontvangen.  Er werd veel 
gebruik van gemaakt, vaak kwamen er 20-25 gasten, waaronder ook oudere gasten. Veel gasten 
keken ernaar uit en hadden de ontmoeting aan tafel bij Van Tuin Tot Bord enorm gemist.  
 
De gasten hadden er veel voor over om aan te schuiven, want gezelliger werd het er niet op met 
anderhalve meter en mensen met mondmaskers. Sommige gasten die normaal aanschuiven willen 
liever wachten totdat Corona weer voorbij is.  
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Kinderen van Van Tuin Tot Bord Junior serveren het toetje bij een maaltijd in september 2020 

 
Ondertussen kwamen mensen uit de wijk maaltijden afhalen, o.a. jonge gezinnen, een doelgroep die 
we wat minder vaak aan tafel zien. Vanaf half oktober 2020 mochten we helaas weer geen gasten  
aan tafel ontvangen. Gelukkig konden we nog wel afhaal- en bezorgmaaltijden koken. Op deze manier 
konden we gasten toch voorzien van een gezonde maaltijd.  
 

 
Afmaaltijden via de zijdeur in ’t Hert   

 
De oudere mensen bij wie we de maaltijden bezorgen zijn hier hartstikke blij mee. We zorgen dat de 
vrijwilliger die de maaltijd brengt ook tijd heeft om even een praatje te maken aan de deur. Er zijn 
ook vaste (met name oudere) gasten die geen afhaalmaaltijd hoeven, de ontmoeting met anderen is 
voor hun het allerbelangrijkst.  
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Moestuingroep: 
Onze moestuingroepen bij de Haard en de Klokketoren hadden gelukkig minder last van de corona-
maatregelen. De groep van de Klokketoren heeft lange tijd in twee ploegen gewerkt, zodat er nooit 

meer dan vier mensen in de tuin waren. Ook de cliënten van het 
NAH centrum werkten gewoon mee. Hoewel het hier ook steeds 
opnieuw even puzzelen is en er nieuwe afspraken gemaakt 
moesten worden, leek het in de tuin ook soms even of corona 
niet bestond. Alles groeit en bloeit er vrolijk op los en ondanks 
de kleinere groep was het hartstikke gezellig.  
 
In onze moestuingroep in de Haard werkten verschillende 
vrijwilligers waarvan de twee meest actieve vrijwilligers ook in 
de zorg werkten. Zij hadden op hun werk een zeer intensieve 
tijd, waardoor deze moestuin in 2020 wat minder uit de verf 
kwam.  
 
 

5.  Van Tuin Tot Bord in ontwikkeling 
 
Samenwerking met lokale horeca 
We hadden voor 2020 mooie plannen om met lokale horeca in Nijmegen Midden gezamenlijke 
eetactiviteiten te testen. Met 2 horeca ondernemers, namelijk Puux en Locals Only,  hadden we reeds 
leuke plannen gemaakt.  Zo zouden we bij Puux een pop up diner organiseren en bij Locals Only 
zouden we bij het terras een bijzondere moestuin en kruidenspiraal opzetten. Ook zouden we bij 
Locals Only een kook- en eetactiviteit gaan organiseren.  
 
Gelukkig hebben we samen met enkele vrijwilligers van moestuingroep de Haard, in de zomer wel 
een mooie kruidenspiraal kunnen bouwen op het terras van Locals Only. De rest van onze kook- en 
eetplannen kon helaas niet doorgaan en we hopen dit in 2021 te gaan doen.   

 
Eigenaar Thomas 
van Locals only 
samen met 
Romilda, onze 
moestuinbegeleider 
bij de nieuwe 
kruidenspiraal op 
het terras.  
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Catering 
 
Van Tuin Tot Bord verzorgt ook soms catering zoals een lunch of 
buffet op locatie. Inmiddels is er een redelijk vaste groep vrijwilligers 
ontstaan die het leuk vindt om onder begeleiding van onze kok 
hieraan deel te nemen. Ze dragen graag iets bij om extra inkomsten 
te realiseren en VTTB financieel gezond te houden.   
 
In 2020 hebben we helaas weinig cateringopdrachten kunnen 
uitvoeren vanwege alle maatregelen. We hebben in september op 
een regenachtige dag een lunch met bietenburgers verzorgd voor 10 
medewerkers van Bindkracht10 in de moestuin van de Klokketoren. 
Begin oktober hebben we 30 lunchpakketten gemaakt voor een 
bijeenkomst bij Landgoed Grootstal.  

 
6. Samenwerking  

 
Van Tuin Tot Bord is een project van Bindkracht10.  Er is op diverse vlakken samenwerking en 
afstemming met medewerkers van Bindkracht10 die in Nijmegen Midden werkzaam zijn, zoals de 
Stip, de opbouwwerker en het Activiteitenplein. Zo wordt Van Tuin Tot Bord Junior in samenwerking 
met de Kinderwerker en het Activiteitenplein uitgevoerd. Zij verzorgen de werving van de kinderen en 
doen ook de begeleiding. Via de opbouwwerker en het Stip worden soms (kwetsbare) buurtbewoners 

doorverwezen naar Van Tuin Tot Bord. Als wij ons zorgen maken over een kwetsbare vrijwilliger in onze groep, 
stemmen we hierover af met o.a. de opbouwwerker.  
 

Voor Van Tuin Tot Bord is ook de samenwerking met andere partijen erg belangrijk zodat we zoveel 
mogelijk mensen bereiken en impact kunnen maken. De samenwerkingspartners bij de uitvoering zijn 
Pluryn/NAH centrum en de RIBW. Cliënten van RIBW Webwerk onderhouden samen met hun 
begeleider onze website en bieden ICT advies. Van Tuin Tot Bord heeft ook contact met de GGD 
gezondheidsmakelaar en Sterker over verdere samenwerking. Ook is er een samenwerking met de 
gemeente, o.a. met het wijkmanagement, wijkbeheer en het beheer van wijkcentra.  
 
De Diaconie aan de Groenestraat stelde in 2020 wederom grond beschikbaar voor de moestuin 
(Groenestraat). Van Tuin Tot Bord onderhoudt ook contact met Thuisgekookt in Nijmegen,  we 
informeren onze gasten en vrijwilligers over de mogelijkheden van Thuisgekookt in onze nieuwsbrief. 
En omgekeerd doet Thuisgekookt dat over Van Tuin Tot Bord.  
 
We werken verder samen met lokale ondernemers zoals Locals only, de Streekbakker (catering) en de 
Albert Heijn aan de Groenestraat (statiegeld actie, klantenactie). Helaas kon in 2020 de jaarlijkse 
boodschappenactie bij de Albert Heijn niet doorgaan.   
 

7. Monitoring en evaluatie 

Van Tuin Tot Bord wil graag een goed inzicht hebben in de resultaten en de effecten van haar 
activiteiten. Op deze manier kunnen we onze activiteiten zo nodig bijstellen en bovendien nog beter 
aangeven wat “onze toegevoegde waarde” is.  De uitvoering van de activiteiten wordt gemonitord 
door de projectleider en bedrijfsleider. De bereikcijfers, uitgaven en inkomsten van het 
buurtrestaurant worden wekelijks bijgehouden en verwerkt in een kwartaalrapportage. Ook voeren 
we gesprekken met vrijwilligers en gasten. In 2021 willen we een externe evaluatie laten uitvoeren 
naar de effecten van onze activiteiten.  
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Van Tuin Tot Bord is een van de groene initiatieven in Nijmegen die meedoen aan PARTIGAN. 
PARTIGAN onderzoekt hoe kwetsbare buurten in Arnhem en Nijmegen zo kunnen vergroenen dat het 
aansluit bij de behoeften en wensen van inwoners om daarmee gezondheidsachterstanden terug te 
dringen. Het PARTIGAN-consortium wordt o.a. gevormd door kennisinstellingen (WUR, VU, RU), 
gemeenten Nijmegen en Arnhem en groene burgerinitiatieven waaronder Van Tuin Tot Bord. Partigan 
voert ook onderzoek uit bij vrijwilligers en gasten van Van Tuin Tot Bord.  

8. 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. Naast een projectleider die verantwoordelijk is voor de algehele coördinatie, planning en  
monitoring is er bij iedere locatie een bedrijfsleider/kok. In september 2020 zijn we bij het Hert met 
twee bedrijfsleiders/koks gaan werken. Zij werken afwisselend op dinsdag en begeleiden dan de 
kookgroep. Een van hen begeleidt ook de moestuingroepen in Nijmegen Midden. De koks werken als 
ZZP’er of hebben een 0-urencontract via Bindkracht. Vanwege de Corona pandemie zijn er minder 
uren ingezet voor de begeleiding van de kookgroep (zie financieel verslag).  
 

9. Resultaten in 2020 
 

• In 2020 heeft buurtrestaurant ’t Hert 26 avonden gedraaid. Bij de Klokketoren hebben we 

een keer in de moestuin kunnen koken.  

• Er waren 2 moestuinen en 2 moestuingroepen met totaal 14 vrijwilligers.  

• Daarnaast was er 1 kookgroep met 15 vrijwilligers. Ongeveer 5 vrijwilligers hebben door 

corona niet het hele jaar meegedaan. 

• Van Tuin Tot Bord heeft in 2020 ruim 150 afhaal- en bezorgmaaltijden gekookt. Sinds eind 

oktober zijn  er vanwege de maatregelen alleen maar afhaal-en bezorgmaaltijden gekookt.  

• De opdrachten voor catering waren beperkt, slechts 2 maal een lunch voor totaal 40 mensen. 

• De moestuingroepen en kookgroep worden begeleid vanuit Van Tuin Tot Bord 

(moestuinbegeleider en kok). 

• Er was soms afstemming met ambulante begeleiders van zorgorganisaties o.a. Pluryn en 

Driekracht over de deelname van kwetsbare vrijwilligers. 

• De samenwerking met lokale ondernemers stond door alle maatregelen op een laag pitje. 

• We hebben 8 digitale nieuwsbrieven verstuurt met info over onze activiteiten en updates. 

Bereikcijfers in 2020 
 
Buurtrestaurant 
26 avonden  in ’t Hert x 18 gasten per avond, 1 avond bij de Klokketoren (20 gasten)  
totaal 492 gasten.  
En zijn er 187 maaltijden voor vrijwilligers, stagiaires en kok gekookt.       
Totaal 679 maaltijden, waarvan 150 afhaal- en bezorgmaaltijden.  
 
Van Tuin Tot Bord Junior Er hebben 32 kinderen meegedaan 
 
Vrijwilligers  
15 vrijwilligers in buurtrestaurant 
14 vrijwilligers in moestuingroepen 
3 vrijwilligers voor onderhoud website, ict etc.  
Totaal 32 vrijwilligers 
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10. Conclusie 
 
Het jaar 2020 was vol nieuwe ervaringen en uitdagingen. Het was veel schakelen en puzzelen. Maar 
het was al met al ook een heel bijzonder jaar waarin we merkten dat onze vrijwilligers heel graag iets 
betekenen voor iemand anders. En wij zagen ook hoeveel het voor onze (kwetsbare) vrijwilligers 
betekent om mee te kunnen doen bij Van Tuin Tot Bord en onderdeel uit te maken van ons team.  
 
Voor vrijwilligers van de moestuinen was het werken in de tuin een gezonde en fijne afleiding. 
Vandaar dat we hiermee (in aangepaste vorm) in de winter zijn doorgegaan. 
 
In de keuken en bij het afhalen van de maaltijden waren de contactmomenten anders dan normaal. 
Tegelijkertijd leken deze aan betekenis te winnen naar gelang de maatregelen steviger werden en de 
corona-crisis langer duurde. Ook werden de gesprekken in de keuken anders doordat we maar met 
twee mensen in de keuken konden zijn. We hadden nu eigenlijk echt even tijd om wat meer de diepte 
in te gaan. Toch geeft iedereen aan de gezelligheid te missen van de hele groep. 
 
Ondanks alle beperkingen hebben we bijna 500 gasten van een gezonde maaltijd kunnen voorzien in 
combinatie met een ontmoeting. Meer dan 30 vrijwilligers hebben kunnen meedoen bij onze 
activiteiten en daarnaast hebben nog eens 32 kinderen meegedaan met Van Tuin Tot Bord Junior.  
 
Binnen de Corona maatregelen zoals de 1,5 meter afstand houden, hebben we met onze activiteiten 
kunnen zorgen voor belangrijke contactmomenten, afleiding en een gevoel van verbinding. Voor 
sommige buurtbewoners, met name degenen die alleen woonden, zorgden de activiteiten bij Van 
Tuin Tot Bord zelfs voor het doorbreken van een sociaal isolement.  
 
Van Tuin Tot Bord heeft afgelopen jaar laten zien dat we erin slagen om bij te dragen aan meer 
verbondenheid tussen buurtbewoners, juist ook in deze uitdagende en bijzondere tijden.  
 

 

 
   


