SSVS
JAARVERSLAG 2020

DE STICHTING
De Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam (SSVS) - in het dagelijks
spraakgebruik voedselbanktuinen Schiedam- bestaat acht jaar. Er wordt op twee locaties
gewerkt: bij boerderij Landvreugd in Groenoord, 1200 m2, en op volkstuinencomplex
Vijfsluizen in Schiedam-West, 1600 m2.
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. Elke week in het seizoen wordt er geoogst. De producten worden naar de twee
uitdeelpunten van de Voedselbank gebracht, verdeeld naar verhouding van het aantal
cliënten.

HET BESTUUR
Het bestuur van de stichting werd in 2020 gevormd door:
Herbert Nikkels, voorzitter
Jaap Guijt, penningmeester
Joke Gaasbeek-Luursema, secretaris
Het bestuur vergaderde 4 maal, de vergaderingen worden bijgewoond door de
coördinator van het Wibautplein, Joke de Haan-Klaassen, en de coördinator Landvreugd,
Henk Ravensbergen.

DOELSTELLING
De Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam (SSVS) is in 2013 opgericht met als
doel het kweken van groente en fruit als aanvulling op de pakketten van de voedselbank
Schiedam. De stichting werkt alleen met vrijwilligers. Er zijn steeds meer mensen die
afhankelijk zijn van de wekelijkse pakketten van de voedselbank. Er is dringend behoefte
aan verse groente en fruit, vooral in gezinnen met jonge kinderen. De SSVS zorgt voor
deze verse producten. 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.
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HET JAAR 2020
CORONA
Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Een jaar waarin we ons realiseerden dat we ook
als mens heel kwetsbaar zijn voor bedreigingen uit de natuur, dat niet alleen de oogst op de
tuin bedreigd kan worden door plagen.
Met toestemming van de gemeente hebben we wel gewoon kunnen door werken. Natuurlijk
hebben we ons aan de Corona-protocollen gehouden, maar er is ruimte op de tuinen en
afstand houden is dan geen probleem. We prijzen ons gelukkig dat onze vrijwilligers gezond
gebleven zijn en dat de meeste trouw hebben kunnen komen.
HET WEER
De natuur trekt zich niks aan van Covid -19. Het weer was wisselvallig: erg nat en koud in
maart, droog in april en mei, er waren veel warme perioden, maar gelukkig viel er ook
regelmatig regen. Onze vrijwilligers hebben regelmatig ’s avonds de tuin bewaterd.
DE OOGST
De oogst was goed. Iets minder dan vorig jaar, maar dat komt ook omdat we niet alle
kruidenbosjes die geleverd zijn (en dat waren er heel veel) meegeteld hebben. Dit jaar zijn er
weer veel aardappelen, uien, knoflook en tomaten geoogst, maar ook nieuwe producten
zoals patisson, palmkool, rammenas en zoete aardappels. We vinden het leuk om te
experimenteren. Op alle tuinen zijn veel planten opgekweekt uit zaad, zodat we minder
plantgoed hebben hoeven kopen. Zelf zaaien is leuk, tijdrovend en goedkoper dan
plantgoed kopen. Onze, biologische, verse producten zijn ene welkome aanvulling op de
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DE VRIJWILLIGERS
Het team vrijwilligers is dit jaar uitgebreid met een aantal enthousiaste nieuwkomers
die de trouwe garde hebben versterkt. Ook dit jaar hebben leerlingen van het Ilex
College weer geholpen op de tuin op het Wibautplein. Dit jaar ging alleen de zeiltocht
met de Eendracht door: de vrijwilligers hebben genoten. De andere activiteiten helaas
niet, wel was er een eindejaarsattentie van de SSVS en van de gemeente Schiedam.

WIBAUTTUIN
Helaas kwam er in november een einde aan de activiteiten op de tuin op het
Wibautplein. De al jaren geplande woningbouw gaat eindelijk door. De vrijwilligers
zullen elkaar en hun tuin missen. Ze hebben veel werk verzet en veel groente geleverd
aan de voedselbank.
STEUN VAN DERDEN
Dankzij de inzet van de vrijwilligers zijn we in staat mooie producten te leveren en dat
wordt niet alleen door de cliënten van de voedselbank gewaardeerd, maar ook door
onze vele vrienden:
Elk jaar ontvangen we een bijdrage uit de wijkbudgetten van Groenoord en Schiedam
West. Kerken in Schiedam en Vlaardingen ondersteunden ons met opbrengsten van
collectes. Er waren bijdragen van de de Coöperatieve Rabobank Rotterdam, van
Probus2 Schiedam en particulieren.Onze tuinen waren niet zo succesvol zonder de
hulp van Irado: elk jaar wordt er gratis aarde uit de hanging baskets, champignonmest
en houtsnippers geleverd, het gras wordt regelmatig gemaaid en de groenstroken
krijgen regelmatig een beurt met de bosmaaier.
COMMUNICATIE
De stichting is actief op Facebook (voedselbank-tuinieren-schiedam) en heeft een
website http://www.voedselbanktuinierenschiedam.nl/
Elke week worden de vrijwilligers geïnformeerd over de weekopbrengsten en
activiteiten op de tuinen. De lokale pers besteedt regelmatig aandacht aan ons werk.
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DE TUINEN
LANDVREUGD
Het seizoen 2020 is voor de tuin bij
boerderij Landvreugd, uitstekend verlopen.
Nagenoeg het hele seizoen hebben we
groenten kunnen afleveren aan de
voedselbank Schiedam. Covid-19 heeft in
zoverre invloed gehad op de tuin, dat we,
met inachtneming van de regelgeving
tegen dit coronavirus, soms wel wat hebben
moeten improviseren, maar door de bank
genomen, hebben we datgene kunnen
doen, dat we voor ogen hadden.
In 2020 hebben we ook flink wat energie en
tijd gestoken in het onderhoud van de tuin.
Naast medewerkers die zich primair bezig
houden met de echte tuinwerkzaamheden,
hebben we ook vrijwilligers die nogal
handig zijn met de handjes. Daar maken we
dus graag gebruik van.
Het bestand aan vrijwillig(st)ers op
Landvreugd is nagenoeg op eenzelfde
niveau gebleven als het jaar er voor. Er
vallen wat mensen weg, en er komen wat
mensen bij. Een groot deel van de
vrijwillig(st)ers is echter al aardig op leeftijd,
iets dat ons zorgen baart voor de
continuïteit op de iets langere termijn. Maar
dat zien we dan later wel. Op dit moment
hebben we een leuke groep van zo´n
zestien personen, die op de dinsdag- en/of
de donderdagochtend de handen op de
tuin uit de mouwen komen steken.
Al met al, een vruchtbaar seizoen. Als 2021
eenzelfde beeld zal opleveren, zijn we, als
vrijwillig(st)ers, zeer content.
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VIJFSLUIZEN
Er is ook dit jaar heel veel gebeurd op de tuin
op Vijfsluizen. Buiten het gewone tuinwerk om
waren er veel extra activiteiten.
Er is twee keer een grote kas geplaatst. De
eerste werd door een grote winterstorm
binnen een paar weken omver geblazen. De
tweede staat er, gelukkig, nog steeds. De
vloeren van de schaftwagens zijn in de winter
versterkt met platen. Aan het eind van het jaar
zijn de schaftwagens, met hulp van gemeente
en Irado, weggehaald en vervangen door
twee containers van het Wibautplein. Er kwam
ook veel gereedschap en materiaal mee. Het
is natuurlijk jammer dat de tuin op het Wibaut
stopt, maar wij zijn erg blij met de nieuwe
containers en het materiaal. Alles is opnieuw
ingeruimd en het gereedschap is uitgezocht
en schoongemaakt.
Onze vaste ploeg is versterkt met een aantal
nieuwe vrijwilligers, in de zomer hadden we
“zomergasten”, mensen die het fijn vonden
ons tijdelijk te helpen.
Met zo’n sterke ploeg kan er veel gebeuren:
veel klussen: tegelpad aanleggen, kas
opbouwen, opbergbak voor aardappelen en
uien maken, huisje gerepareerd. Maar ook in
de tuin hadden we succes en veel plezier van
ons werk. We hebben succesvol gezaaid: o.a.
boerenkool, rode kool, spruiten, raapjes en
ook pepers. Helaas stonden de tomaten op
de verkeerde plaats (waar aardappelen
hadden gestaan) en de aardbeien deden het
ook niet. De aardappeloogst was weer prima,
net als de uien en knoflook en zelfs zoete
aardappel. We hebben ook een kruidentuin
aangelegd.

DE WIBAUTTUIN
2020 kenmerkte zich door een periode van
begin mei tot in augustus met tropische
temperaturen waardoor regelmatig 3
dagdelen per week vrijwilligers werden
ingeschakeld. De producten hadden toen
meer zorg nodig om bij de pakketten van de
voedselbank mee te kunnen.
De 17 vaste vrijwilligers en de studenten van
het Ilex college hebben hun best gedaan.
De oogst van de 3 tuinen mag er zijn.
Biologisch geteelde producten, met liefde
verzorgd en vers geoogst, dat verschil proef
je. De bloemen gaven een extra dimensie
aan de tuin.
We kregen toestemming van afdeling
veiligheid van de gemeente om tijdens de
corona crisis aangepast te werken, veiligheid
regels voorop!
In juli kwam de mededeling van de
gemeente dat we rekening moesten houden
dat in 2021 met huizenbouw begonnen zou
worden. Eind augustus werd dat definitief.
Met vereende krachten is er veel
gerealiseerd. De zorg voor de groenten
stond voorop, maar de oplevering van een
terrein zonder de onderkomens (keten) en
hergebruik van materialen werd op tijd
geregeld. Hoe jammer ook, de afsluiting van
de Wibauttuin werd op 2 december buiten
gehouden met koffie en gebak!
De vrijwilligers en Ilexstudenten werden met
een attentie bedankt voor de goede sfeer,
de gezelligheid onderling, de samenwerking
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PLANNEN VOOR 2021
Helaas zijn er nu maar twee tuinen, we gaan verder zonder Wibaut. Op Landvreugd is
een stuk grond extra in gebruik genomen, ook op Vijfsluizen is er uitgebreid. Het
zaaischema wordt zo gepland dat er in de winter nog groente naar de voedselbank
gebracht kan worden.
We rekenen weer op een groeizaam seizoen en hopen dat veel vrijwilligers weer hun
steentje zullen bijdragen.

SPONSORS
GEMEENTE SCHIEDAM
Subsidie uit de wijkbudgetten West en Groenoord
IRADO
Grondbewerking; maaien; aanleveren champignonmest, bladaarde, houtsnippers en
grond uit de hanging baskets, drainage, maaien.
DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHIEDAM/DIACONIE HERVORMDE
GEMEENTE SCHIEDAM-KETHEL/DIACONIE GEREFORMEERDE GEMEENTE
VRIJGEMAAKT VLAARDINGEN
Deze kerkelijke organisaties hebben ons ook dit jaar gesteund met een substantiële
bijdrage.
COÖPERATIEVE RABOBANK ROTTERDAM
Een bijdrage uit het lokale fonds.
PROBUS 2 SCHIEDAM
Probus - Schiedam schonk ons een fijne bijdrage voor ons werk.
VRIJWILLIGERS
De grootste bijdrage aan ons werk 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 vervoert naar de voedselbankuitdeelpunten.
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OPBRENGST 2020
VOEDSELBANKTUINEN SCHIEDAM

SSVS

voedselbanktuinen Schiedam
Jaaropbrengst 2020
Soort
Aalbessen (450 g)
Aardappelen (2 kg)
Aardbeien (pond)
Aardperen (zakje)
Andijvie (krop)
Aubergines (stuk)
Augurken (stuk)
Bleekselderij
Bloemkool (stuk)
Boerenkool (pond)
Broccoli (per stronk)
Chinese kool (per stronk)
Courgettes (per stuk)
Doperwten (3 ons)
Druiven (bakje)
Frambozen (bakje)
Groene kool (stuk)
IJsbergsla (krop)
Knoflook (bolletje)
Komkommer
Knolletjes (stuk)
Kruidenbosje
Maïs (per twee)

28
922
39
9
288
276
26
16
16
92
0
7
946
3
123
67
6
237
617
81
151
15
147

Joke Gaasbeek-Luursema,
secretaris SSVS
voedselbanktuinieren@gmail.com
Voedselbanktuinieren-schiedam
www.voedselbanktuinierenschiedam.nl
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Paksoi (per stuk)
115
Paprika (per stuk)
465
Patisson (per stuk)
126
Palmkool
39
Peren (pd)
3
Pepers (3 stuks)
104
Peultjes (200 gr)
61
Pompoenen (per stuk)
233
Pruimen (pond)
0
Prei (per 3)
46
Rabarber (5 stelen)
71
Radijs (bosje van 10)
61
Rammenas (stuk)
100
rode bieten (3 stuks)
221
rode kool (per stuk)
33
romanesco
0
Savooiekool
0
Sla (krop)
169
Snijbonen (pond)
128
Sperziebonen (pond)
351
Spinazie (pd)
2
Spitskool (stuk)
12
Spruitjes (pond)
74
Tomaten (pond)
246
Tuinbonen (kilo)
57
Uien (pond)
617
Veldsla
0
Witte kool (stuk)
3
Zoete aardappel (stuk)
16
Zomerwortelen (bos van 10)137
totaal

8115
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