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De	  stichting	  
De	  Stichting	  Stadstuinieren	  Voedselbank	  Schiedam	  (SSVS)	  -‐	  in	  het	  dagelijks	  spraakgebruik	  
voedselbanktuinen	  Schiedam-‐	  bestaat	  drie	  jaar.	  Het	  jaar	  2015	  was	  een	  goed	  jaar,	  er	  is	  een	  grote	  
bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  pakketten	  van	  de	  voedselbank	  Schiedam	  door	  het	  leveren	  van	  verse	  
groente	  en	  fruit.	  Tot	  ver	  in	  oktober	  zijn	  verse	  producten	  aangeleverd	  door	  enthousiaste	  en	  zeer	  
gemotiveerde	  vrijwilligers.	  De	  tuin	  op	  het	  Wibautplein	  valt	  niet	  onder	  de	  stichting,	  maar	  er	  is	  een	  
zeer	  nauwe	  samenwerking	  tussen	  de	  vrijwilligers	  van	  deze	  tuin	  en	  de	  mensen	  op	  de	  tuinen	  van	  de	  
SSVS,	  Landvreugd	  en	  Vijfsluizen.	  De	  producten	  van	  de	  drie	  tuinen	  worden	  verzameld	  en	  naar	  
verhouding	  van	  het	  aantal	  cliënten	  per	  uitdeelpunt	  verdeeld.	  
	  
Het	  bestuur	  
Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  werd	  in	  2015	  gevormd	  door:	  
Herbert	  Nikkels,	  voorzitter	  
Gert	  Rijnberk,	  penningmeester	  
Joke	  Gaasbeek-‐Luursema,	  secretaris	  (opvolger	  van	  Henk	  Keimpema)	  
	  
Het	  bestuur	  vergaderde	  6	  maal,	  de	  vergaderingen	  worden	  bijgewoond	  door	  de	  coördinator	  van	  het	  
Wibautplein,	  Joke	  de	  Haan-‐Klaassen,	  en	  de	  coördinator	  Landvreugd,	  Henk	  Ravensbergen.	  
	  
Doelstelling	  
De	  doelstelling	  is	  het	  aanvullen	  van	  de	  pakketten	  van	  de	  voedselbank	  met	  verse	  groente	  en	  fruit.	  De	  
aanvulling	  wordt	  zeer	  op	  prijs	  gesteld	  en	  is	  een	  gezonde	  toevoeging	  aan	  het	  wekelijkse	  menu.	  Bij	  het	  
opstellen	  van	  de	  zaaischema’s	  proberen	  we	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  wensen	  van	  de	  cliënten	  van	  
de	  voedselbank,	  net	  als	  bij	  het	  verdelen	  van	  de	  groente	  over	  de	  uitdeelpunten.	  De	  samenwerking	  
met	  de	  Voedselbank	  is	  uitstekend.	  Een	  deel	  van	  de	  groente	  wordt	  verpakt	  aangeleverd,	  om	  modder	  
en	  beestjes	  in	  de	  uitdeelpunten	  te	  voorkomen.	  	  

De	  tuinen	  
We	  hebben	  een	  heel	  goed	  jaar	  achter	  de	  rug.	  Het	  was	  een	  mooi	  seizoen:	  warm	  en	  nat	  in	  het	  
voorjaar,	  misschien	  wat	  te	  heet	  voor	  de	  tuin	  in	  de	  zomer,	  maar	  met	  een	  mooi	  en	  lang	  najaar.	  
Op	  alle	  drie	  locaties	  is	  hard	  gewerkt.	  Op	  het	  Wibautplein	  op	  maandag	  en	  woensdag,	  op	  Vijfsluizen	  op	  
dinsdag,	  op	  Landvreugd	  op	  donderdag.	  Maar	  ook	  op	  andere	  dagen	  zijn	  veel	  vrijwilligers	  actief	  
geweest	  met	  water	  geven,	  oogsten	  en	  andere	  activiteiten.	  	  
In	  maart	  hebben	  we	  op	  Landvreugd	  hoogstamfruitbomen	  aangeplant,	  als	  uitbreiding	  op	  de	  reeds	  
bestaande	  boomgaard.	  

Oogst	  
Niet	  alles	  groeide	  overal	  even	  goed,	  maar	  de	  opbrengsten	  zijn	  geweldig:	  zie	  het	  overzicht	  in	  de	  
bijlage.	  Heel	  veel	  aardbeien,	  rabarber,	  boontjes,	  sla,	  andijvie,	  courgettes,	  pompoenen,	  uien,	  peen	  en	  
aardappels.	  Wat	  minder	  mais,	  maar	  wel	  heel	  mooi.	  De	  kool	  was	  vaak	  aangevreten,	  maar	  zag	  er	  toch	  
goed	  uit.	  De	  boerenkool,	  winterandijvie	  en	  prei	  vormden	  een	  mooie	  aanvulling	  op	  de	  pakketten	  in	  
oktober	  en	  november.	  De	  pepers	  en	  knoflook	  van	  het	  Wibautplein	  vonden	  gretig	  aftrek.	  Ook	  de	  
permacultuur	  op	  Landvreugd	  leverde	  weer	  een	  grote	  oogst	  van	  verschillende	  groentes	  op.	  	  
Het	  warme,	  natte	  weer	  zorgde	  wel	  voor	  veel	  schimmel	  op	  de	  tomaten,	  dat	  was	  jammer.	  Volgend	  jaar	  
willen	  we	  proberen	  de	  tomaten	  te	  beschermen	  tegen	  regen.	  

De	  vrijwilligers	  
We	  zijn	  heel	  blij	  met	  onze	  grote	  groep	  vaste	  vrijwilligers,	  die	  zeer	  actief	  en	  gemotiveerd	  zijn	  en	  goede	  
sociale	  contacten	  hebben	  onderling.	  Soms	  moeten	  mensen	  stoppen	  met	  het	  werk	  wegens	  
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gezondheidsredenen	  of	  omdat	  ze	  andere	  activiteiten	  hebben.	  Twee	  vrijwilligers	  zijn	  gestopt	  omdat	  
ze	  weer	  een	  betaalde	  baan	  hebben.	  Gelukkig	  meldden	  zich	  ook	  nieuwe	  vrijwilligers	  aan,	  maar	  meer	  
handen	  zijn	  altijd	  welkom.	  Vooral	  op	  Vijfsluizen	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  aanvulling	  van	  de	  ploeg.	  
In	  september	  werden	  alle	  vrijwilligers	  uitgenodigd	  voor	  een	  heerlijk	  diner	  door	  de	  parochie	  van	  de	  
Jacobskerk,	  een	  gebaar	  dat	  zeer	  op	  prijs	  werd	  gesteld.	  
De	  vrijwilligers	  hebben	  het	  jaar	  afgesloten	  met	  een	  gezellig	  samenzijn	  met	  maaltijd	  	  in	  de	  Boshoek.	  
Deze	  maaltijd	  werd	  belangeloos	  verzorgd	  door	  onze	  vrijwilligers.	  

Communicatie	  
De	  stichting	  is	  zeer	  actief	  op	  Facebook.	  Elke	  week	  worden	  de	  vrijwilligers	  geïnformeerd	  over	  de	  
weekopbrengsten.	  	  

Sponsors	  
We	  zijn	  onze	  sponsors	  ook	  dit	  jaar	  weer	  veel	  dank	  verschuldigd.	  Natuurlijk	  wordt	  het	  vele	  werk	  door	  
de	  vrijwilligers	  gedaan,	  maar	  voor	  de	  financiering	  van	  de	  aanschaf	  van	  materialen,	  zaai-‐	  en	  
plantgoed,	  kassen	  ed.	  zijn	  we	  afhankelijk	  van	  gelden	  van	  derden.	  
Dit	  jaar	  ontvingen	  we	  steun	  van:	  
	  
Gemeente	  Schiedam:	  	  
projectsubsidie	  voor	  het	  verbouwen	  van	  groenten	  en	  aardappelen	  voor	  de	  voedselbank	  in	  2015	  
incidentele	  wijkbudgetsubsidie	  Groenoord	  voor	  tuinieren	  voor	  de	  Voedselbank	  2015	  
incidentele	  wijkbudgetsubsidie	  West	  voor	  het	  kweken	  van	  groente	  voor	  de	  Voedselbank	  2015	  

Irado:	  	  
grondbewerking;	  maaien;	  aanleveren	  champignonmest,	  bladaarde,	  houtsnippers,	  drainage,	  
aanleveren	  van	  grond	  uit	  de	  hanging	  baskets	  

BGS	  
na	  het	  beëindigen	  van	  de	  activiteiten	  is	  het	  tuingereedschap	  aan	  ons	  overgedragen	  

Fonds	  Schiedam-‐Vlaardingen	  e.o	  
heeft	  zich	  wel	  bereid	  verklaard	  om	  bij	  te	  dragen	  in	  de	  aanschaf	  van	  een	  tuinhuisje,	  maar	  hiervoor	  is	  
een	  andere	  oplossing	  gevonden	  binnen	  het	  beschikbare	  budget	  

Lion’s	  Club	  
de	  in	  2013	  en	  2014	  ontvangen	  bijdrage	  voor	  het	  realiseren	  van	  huisvesting	  op	  Vijfsluizen	  is	  begin	  
2016	  aangewend	  

Diaconie	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schiedam	  
Dekenale	  Vastenactie	  Schiedam	  Maassluis	  Vlaardingen	  
Van	  deze	  kerkelijke	  organisaties	  is	  een	  substantiële	  bijdrage	  ontvangen	  

Scouting	  Tonogroep	  
Mogelijkheid	  bieden	  gebruik	  te	  maken	  van	  het	  toilet	  

Parochie	  st.	  Jacobskerk	  
Diner	  voor	  de	  vrijwilligers	  

Vrijwilligers	  
De	  grootste	  bijdrage	  wordt	  natuurlijk	  geleverd	  door	  onze	  vrijwilligers,	  die	  in	  weer	  en	  wind	  aan	  het	  
werk	  zijn	  op	  “hun”	  tuinen.	  Een	  bijzondere	  vrijwilliger	  is	  Mary	  Leebeek,	  die	  elke	  week	  de	  groente	  
vervoerd	  naar	  de	  voedselbankuitdeelpunten.	  
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Plannen	  voor	  2016	  
Het	  jaar	  wordt	  natuurlijk	  altijd	  afgesloten	  met	  een	  terugblik	  en	  de	  planning	  voor	  2016.	  Op	  Vijfsluizen	  
beschikt	  de	  stichting	  vanaf	  januari	  over	  een	  volkstuin	  met	  huisje.	  Dit	  geeft	  de	  zeer	  gewenste	  
mogelijkheid	  koffie	  te	  drinken,	  van	  schoon	  (drink)water	  en	  van	  een	  wc	  gebruik	  te	  kunnen	  maken.	  
Ook	  de	  opslag	  van	  zaden,	  groentes	  en	  zaaigoed	  is	  makkelijker	  en	  minder	  gevoelig	  voor	  vraat	  door	  
muizen.	  De	  Irado	  heeft	  toegezegd	  de	  tuin	  te	  zullen	  draineren	  –	  een	  geweldig	  aanbod-‐	  het	  najaar	  was	  
veel	  te	  nat,	  er	  kon	  niet	  worden	  gewerkt.	  
Helaas	  gaat	  de	  Hotspot-‐Hutspot	  op	  boerderij	  Landvreugd	  niet	  door,	  we	  hadden	  gehoopt	  daar	  ook	  te	  
kunnen	  beschikken	  over	  een	  koffieruimte/toilet	  en	  opslagruimte.	  We	  wachten	  verder	  gesprekken	  af.	  	  
Op	  alle	  locaties	  zetten	  we	  een	  kas	  voor	  zaai-‐	  en	  plantgoed	  en	  gewassen	  die	  gevoelig	  zijn	  voor	  
weersomstandigheden.	  
In	  2016	  willen	  we	  ook	  verder	  gaan	  met	  de	  receptenmap	  van	  Mariëlle	  Rijnberk.	  De	  website	  zal	  
worden	  vernieuwd.	  
	  
Kortom:	  plannen	  genoeg.	  We	  rekenen	  weer	  op	  een	  groeizaam	  seizoen	  en	  hopen	  dat	  veel	  vrijwilligers	  
weer	  hun	  steentje	  zullen	  bijdragen.	  
	  
Joke	  Gaasbeek-‐Luursema,	  secretaris	  
voedselbanktuinieren@gmail.com	  
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Jaaropbrengst 2015

Soort Vijfsluizen Wibautplein Landvreugd totaal

Aalbessen (half pond) 0,00 0 4 4
Aardappelen (kilo) 94,50 88,5 2 185
Aardbeien (bakjes) 0,00 0 106,5 106,5
Andijvie (kroppen) 119,00 116 193 428
Boerenkool (kilo) 56,00 184,5 62,5 303
Boerenkool (portie) 0,00 15 0 15
Courgettes (per stuk) 652,00 791 66 1509
Doperwten (portie) 0,00 0 6 6
Groene pepers (3 stuks) 0,00 228 0 228
IJsbergsla (kroppen) 30 36 75 141
Knoflook (ons) 0 3,8 0 3,8
Maïs (per stuk) 0 148 60 208
Paksoi (per stuk) 34 0 0 34
Patisson 0 0 26 26
Pompoenen (per stuk) 150 154 96 400
Prei (kilo) 0 0 50 50
Rabarber (portie) 0 0 87 87
Radijs (bosjes) 0 17 0 17
Sla (kroppen) 58 180 316 554
Snijbiet (half pond) 0 0 11 11
Snijbonen (kilo) 37,9 137,7 74 249,6
Sperziebonen (kilo) 2,8 11,4 27,1 41,3
Spitskool (per stuk) 18 0 56 74
Spruitjes (kilo) 0 10 7 17
Tomaten (kilo) 26,5 36,5 27,5 90,5
Tuinbonen (portie) 2 12 4 18
Uien (kilo) 11 54,75 77 142,75
Witte kool 0 27 0 27
Zomerbietjes (portie) 16 68 2 86
Zomerwortelen (bos) 1 44 60 105
Zwarte bessen (bakje) 0 0 1 1


