Activiteitenverslag stichting Stadsakkers 2013.
De stichting Stadsakkers is een ANBI-goede doelen stichting, zonder winstoogmerk. De stichting is
opgericht op 6 maart 2013 en is gevestigd te Apeldoorn. De stichting is een organisatie met een
tweeledige doelstelling: het bieden van dagactivering en armoedebestrijding.
Wij zijn in januari 2013 gestart met werkzaamheden op een van de gemeente gehuurde akker met
bijbehorende boomgaard in de wijk Zuidbroek, ter grootte van ongeveer 2 hectare.
Dagactivering: De stichting ondersteunt mensen die, om welke reden ook, in een situatie verkeren,
dat zij op afstand van de gewone arbeidsmarkt staan. Dat doen wij door aan deze mensen een
actieve vorm van dagbesteding binnen onze organisatie aan te bieden. Daartoe heeft de stichting
met de gemeente Apeldoorn een participatie-overeenkomst gesloten. Wij bieden mensen
begeleiding bij zeer divers werk op de akker, maar ook in vele andere, ondersteunende
werkzaamheden die door ons worden uitgevoerd. Dat gaat om logistiek, het verkopen van onze
producten (meerjarenplan), administratief werk, coördinatie, onderhoud en doorontwikkeling van
een website etc.
Armoedebestrijding: daaraan geven wij invulling door een belangrijk deel van onze producten van de
akker en uit de boomgaard gratis aan de voedselbank beschikbaar te stellen. Er is sprake van
regelmatige aanvoer met een behoorlijk volume. Daartoe werken wij vruchtbaar samen met de
plaatselijke en regionale voedselbanken. In het eerste jaar konden wij voor meer dan twaalf duizend
kilo aan velerlei producten gratis beschikbaar stellen, Meer dan 1000 stuks slasoorten, zo’n 200 kg.
andijvie, meer dan 4000 kg. aardappels van verschillende soorten, 1300 stuks kolen, en meer dan 500
kg. fruit, ruim 200 kg. pompoenen, en meer dan 120 kg. tomaten.
Organisatie: Voor het teeltplan en het wekelijkse activiteitenplan voor de akker hebben we -vanaf
oktober- een leidinggevende tuinder in dienst en een (parttime) bedrijfsleider/ directeur die de
algehele leiding heeft. Ultimo 2013 bestaat onze medewerkersgroep uit 17 (“traditionele”)
vrijwilligers, 4 mensen met een WW-uitkering, 11 bijstandsgerechtigden, 1 WIA-er, 2 mensen in de
Ziektewet. Het verrichten van arbeid in een omgeving met begeleiding draagt bij aan herintreding en
we zien verbeteringen bij deze mensen. Het bestuur wordt door de mensen uit de raad van advies
terzijde gestaan, terwijl het managementteam de operationele zaken bestiert.
Sponsoren
De Dr. Wittenberg-Stichting -die zich inzet voor de re-integratie van psychiatrische patiënten- is de
eerste die het belang ziet van wat wij doen. De Rabobank in Apeldoorn (dank aan de leden!)
ondersteunt ons in de kosten van het operationeel maken van de aanwezige pompinstallatie door
van Tongeren, die zich gaat inzetten voor duurzaamheid (windmolen). Het internationaal opererend
Zaadverdelings-familie-bedrijf RijkZwaan steunt ons met een complete koude kas!
Het Oranjefonds ondersteunt ons project over een tweejarige periode met loonkosten voor de
tuinder. De Johanna Donk-Groote Stichting ondersteunt ons voor de inzet voor armoede bestrijding
en doet een fantastische donatie! Daarnaast is er support van Groenrijk met zaaigoed en de
Gemeentelijke Groendienst met een overtollige keet, zodat er overdekt koffie gedronken worden en
geluncht. Verder mogen we op steun van particulieren rekenen.
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Werkzaamheden/ Activiteiten
Op 23 februari 2013 vindt de start plaats van de StadsAkkers. Op deze koudste zaterdag van 2013
wordt met meer dan 50 vrijwilligers de start gemaakt met het inhalen van 10 jaar achterstallig
onderhoud op de akker. Zelfs de kleppen van een opvrolijkende accordeon vriezen vast.
Er worden houtwallen aangelegd (voor het creëren van schuilplaatsen voor natuurlijke vijanden vogels, egels etc.- van knagers aan onze gewassen van straks). We banen ons voorzichtig een weg
door de volstrekt verwilderde boomgaard. Fruitbomen worden voorzichtig ontdaan van alles wat is
doorgeschoten. We treffen een frambozenoerwoud aan, een Japanse wijnbes, verwaarloosde fruiten notenbomen en pruimen, zelfs amandelbomen en walnoot- en hazelaars.
Dankzij de belangeloze inzet van Beeld&Co en Max.nl en één van onze vrijwilligsters van het eerste
uur staat in de zomer onze internetsite op poten. Dat biedt de mogelijkheid onze producten ook aan
particulieren te gaan verkopen. Via de rubriek “Oogst van de week” kunnen zij na de zomervakantie
vanaf woensdag via de mail bestellen en vervolgens elke zaterdagochtend op de Akker ophalen.
Wij verbouwen alles volgens biologische teeltprincipes, zonder bestrijdingsmiddelen. De grond blijkt
zeer geschikt, voorheen was ter plekke een pluktuin gevestigd.
Er komen contacten met de locale horeca. Restaurant Twenty2 is onze eerste afnemer. Daarna haken
ook het “Cafeetje van Marja” en Turkse cateraar Byzantium aan.
De leveringen aan hen, aan particulieren, tezamen met de ontvangsten van- en cateringen van
besloten bezoekersbijeenkomsten (de buurt, Groen-Lintje van GroenLinks , Provinciale Staten,
landelijke PvdA-bijeenkomst over werkprojecten, jeugd- en buurtwelzijnsorganisaties) leveren zo de
eerste paar duizend euro op.
Net op tijd staat er in mei op onze Akker de geschonken kas van RijkZwaan. De tomaten kunnen erin.
Evenals de door de medewerkers van het HoogeLand voorgekiemde kousenband en Spaanse pepers.
Tomaten zijn een lastige cultuur. Zeer gevoelig voor koude en warmte, schimmels en
vochttoediening. Het kan op zondagochtend stortregenen. Een uurtje later brandende zon. Wanneer
je dan op die zondagmiddag de kas niet meteen hebt opengedraaid, koken de tomaatjes in hun
velletje. Dan is er middels een noodpluk niet meer dan tomatensaus van te maken. En zo gebeurt dan
ook twee keer met meer dan 100 kg.
De kousenband is een absolute hit; tot eind september wordt daarvan veel geoogst.
Buurman Jan Bulthuis leert ons de kneepjes van het kweken van kwaliteitsvolle suikermaïs en vooral
de Genovese-bascilicum. Die vindt ingang bij locale cateraars en kaasboeren. In 2014 ontdekken we
zaaigoed van de Bolster uit Epe, die volstrekt aan de verwachtingen van eenieder voldoet.
Ook de aanwezigheid van de oude boomgaard op de akker is een waar genot. Door het herstel in de
winter schenkt die ons in 2013 een overdaad aan pruimen, appels, kwetsen, stoofperen, handperen,
frambozen, walnoten, kweeperen en goudrenetten, die hun weg vinden naar afnemers. Om te
conserveren laten we via de “Welsumse sapmobiel” 300 liter appelsap persen en verpakken.
Emotion ondersteunt ons in de p.r. en marketing.
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Netwerken
Er vindt overleg plaats met meerdere instanties, het Werkplein/Aktiverium (voorheen
Arbeidsburo/Sociale Dienst), gemeentebestuur, de provincie, de wijkraad, buren in de omgeving,
maatschappelijke instanties. Er komt publiciteit in de media.
Dat alles leidt ertoe dat -naast eigen initiatief van mensen- na de zomer langzaam een klein
stroompje van mensen op gang komt in onze richting van bijstandsgerechtigden die op ons project
geattendeerd zijn. In het jargon; de participanten.
Vooruitblik 2014
Het startjaar 2013 heeft ons geleerd hoe we op de akker kunnen produceren. In 2014 gaan we dat
uitbouwen, moeten we werken aan de versterking van de organisatie en de afzet van onze
producten.
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Bijlage 1 activiteitenverslag 2014: toelichting op organisatie en doelgroep
Organisatie
In de uitvoering van activiteiten staan de leidinggevende en de tuinder centraal. Samen met de
meewerkend voorlieden geven zij opdrachten. Er wordt in groepen of in koppels gewerkt.
De stichting StadsAkkers heeft twee betaalde medewerkers, daarnaast vrijwillig medewerkers en
participanten. Participant is de verzamelnaam van allen die als ‘cliënt’ dagactivering behoeven.
Organisatorisch is er administratief onderscheid tussen vrijwillig medewerkers en participanten, voor
deze laatste groep ontvangt de stichting een vergoeding of hoort een vergoeding te ontvangen.
Iedereen is vrijwilliger en stelt zich voor als vrijwilliger. Deze cultuur geeft vooral ook de gelijkheid
ten opzichte van elkaar aan. Gelijk is iedereen in inzet, in doen van de aard van werkzaamheden, in
passie en belangstelling. Verschil is er in competentie. De één kan leiding nemen, de ander heeft dit
juist nodig. De één heeft kennis van zaken, de ander in mindere mate. Steeds meer lopen die
competenties dwars door beide groepen vrijwilligers heen. Ook dit is een verheugende ontwikkeling,
het biedt persoonlijke groei, talentontwikkeling en eigenwaarde.
Doelgroep
De cliëntengroep is als volgt te onderscheiden:
 De Sociale Dienst heeft ongeveer 3300 bijstandsgerechtigden. De helft daarvan is langer dan
twee jaar zonder werk. Deze doelgroep valt onder de ‘klassieke participant’. In de literatuur
wordt dit bestand ook wel, weinig respectvol, aangeduid met ‘granieten of betonnen
bestand’. Het betreft het bieden van perspectief aan uitkeringsgerechtigden. Voor de groep
participanten die met behoud van uitkering activering aangeboden wordt staan perspectief,
zinvolle en respectvolle arbeid verrichten, centraal. Toeleiding naar betaald werk is
secundair. Het betreft een brede groep: mensen langer dan twee jaar in de bijstand (veel
psychiatrische aandoeningen), vluchtelingen, mensen in een isolement. De Sociale Dienst
betaalt per participant €500 per jaar, er is een overeenkomst voor 25 participanten.


De andere helft van het cliëntenbestand van de Sociale Dienst, betreft
uitkeringsgerechtigden in een re-integratietraject. Centraal staat bemiddeling naar
loonvormende arbeid. De stichting gaat starten met een aanbod voor deze doelgroep in het
kader van Direct Actief. Dit in de vorm van een stage van 9 weken, vergoeding €150,00.



Wajongers, zij vallen soms onder regeling met de Sociale Dienst, soms tussen wal en schip.
Voor de toekomstige wajongers, vanaf 2015 uitgesloten van de personenkring van de WSW,
zijn dit soort groene zorgprojecten van groot belang. In het groen is altijd wat te doen!



Mensen in een hersteltraject vanuit de GGZ of verslavingszorg. Het betreft de toekomstige
WMO groep, dus van AWBZ naar WMO. Vanaf de start van het project heeft de stichting
GGZ-cliënten een plekje gegeven, dit zonder daarvoor vergoeding te ontvangen. Het gaat
hierbij om mensen met complexe GGZ problematiek, bijvoorbeeld herstellende van een
psychose of mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Dit is mogelijk dankzij de deskundige
betaalde medewerkers en de talentvolle vrijwillig medewerkers. De stichting ontvangt voor
deze groep geen vergoeding, dit ivm met aflopend AWBZ regime. Binnen het kader van de
raamwerkovereenkomst van de WMO van de gemeente Apeldoorn en regio heeft de
stichting zich ingeschreven als aanbieder. De procedure loopt.
De WMO kent de Maatwerk voorziening en de Algemene Voorziening. De stichting is
voornemens beiden te bieden. Bij het Maatwerk (voormalige dagbesteding) zal ingetekend
worden op de intensieve doelgroep (vergoeding €11,00 per uur). Verwacht wordt dat er
beperkt geïndiceerd zal worden voor het Maatwerk. De Algemene Voorziening (voormalige
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dagopvang en inloop) betreft een subsidieregeling waarvan de beschikking uiterlijk 31
december aan de aanbieders is toegezegd.


Re-integratie trajecten vanuit het UWV. Het UWV geeft wel toestemming aan haar cliënten
voor activering op de StadsAkkers maar betaal daar (nog niet) voor. Voor deze deelnemers
ontvangt de stichting geen vergoeding. Betrokkenen zelf zijn steeds weer positief over hun
werkervaring op de akker.
Komende maanden zal de organisatie een kwaliteitsslag maken, daarna zal er ingezet worden
op het treffen van een structurele regeling met het UWV.
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Bijlage 2 activiteitenverslag 2014: de historie van de akker

Dichtbij voedsel produceren met een maatschappelijke opdracht, in
in tijden van transitie…..
Was het Vlagtwedde?
Ergens eind april 2012 troffen Geert Hoogeboom (Voedselbank), Simon Boon (van wat niet al…) en
Eppo Gutteling elkaar op een symposium van 15 jaar Circulus in de Sta@rt -het prachtige gebouw van
Apenheul en het Natuurhuis- dat vlak na de bouw als natuurhuis door de Gemeente uit
bezuinigingsoverwegingen weer werd gesloten.
De Wet Werken naar Vermogen hing in de lucht, evenals de afbraak van de traditionele dagbesteding
voor patiënten. (Een mogelijk gevolg van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 2 weken ervoor
in de krant: “Werklozen in Vlagtwedde worden verplicht voedsel te kweken voor de Voedselbank”.
In Apeldoorn werd voor de 2e keer een totaal college van B&W ontkroond, dit keer voor een
gronddebacle. Nergens anders gebeurde dat in Nederland.
“Als we nu eens overtolligheid aan grond, de velen die maatschappelijk aan de kant staan en het
gebrek aan vers voedsel bij Voedselbanken met elkaar verbinden, bouwen we wat nieuws”.
En zo ging het balletje rollen. Na de zomer werd een gezamenlijk visiedocument opgesteld. En rollen
willen alleen, als zij die over beleid beslissen enthousiast zijn.
Zoeken op Internet. Stadslandbouw bestond in 2012 alleen bij de early-adapters van een trend die in
Amerikaanse -vooral de verlaten steden daar-, Cubaanse -uit armoe- en Chinese steden -voeding
voor zij die van het platteland binnenkomen- al een aantal jaren gemeengoed is.
Één voorbeeld in Nederland uit Utrecht sprong eruit. De Tuinen van Maarschalkerweerd. Een
tuinbouwcomplex onder de rook van de Uithof en ook vlak bij een snelweg. Gerund door
medewerkers afkomstig uit AWBZ-voorzieningen. Met een kleine professionele staf, een
buurtwinkel, een waanzinnig lekker restaurant en een bevlogen bestuur én een niet minder bevlogen
70 jarige voorzitter -oud-inspecteur VGZ in de provincie- met wapperende witte haren en een
groene pet.
En zo trokken wij met een bus met gemeenteraadsleden, een wethouder, ambtenaren,
cliëntenorganisaties, de pers en initiatiefnemers op 2 november 2012 naar Utrecht. Werden wij
uitgebreid rondgeleid. De voorzitter ‘s gevleugelde woorden; “Alles wat we hier níét hebben
gekregen of gekocht; hebben we gejat”. Kregen we heerlijk te eten. En een presentatie en
vermaningen van diezelfde voorzitter; “Wacht u; voor de muur van enthousiasme”.
Algemene conclusie in de bus terug…. Als dit in Utrecht lukt moet dit in groene Gemeente
Apeldoorn ook lukken. Alle neuzen dezelfde kant uit.
Krantenartikelen en publicaties op internet. Talk of the town.
Half november haakt Biologisch Tuinbouwbedrijf de HoogeKamp uit de Beemte/de Vecht bij ons aan.
Samen met hen en in het bijzonder de zoon van één van de vennoten -met een tuindersachtergrondstruinen we door zuidelijk Zuidbroek, met de schop in de hand. Steeds weer de grond proeven. Waar
is het dood, waar leeft het. We komen uit (gerekend) op de gronden van de voormalige en 10 jaar
geleden aan de gemeente verkochte gronden van de “zelfplukboerderij” het AnkelerVeld.
Uitermate geschikte grondslag. Deels fijne zandgrond voor groenteteelt, voor een deel verzwaard
met opgebrachte klei. Het verhaal wil….. Helemaal uit Friesland met de boot via het Kanaal begin
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1900. Blijkt nog een hele geschiedenis achter te zitten mbt. de zelfvoorzienende gemeenschap die de
Psychiatrische Inrichting St. Joseph-Stichting (huidig GGNet) ooit was.
Uitermate geschikt voor aardappels en knolgewassen.
Een deel van de grond zal volgens de “herijking” van woningbouwplannen in 2012 naar verwachting
de eerstkomende 10 jaar nog niet bebouwd worden. En voor ander een deel kan het helemaal niet
meer omdat een dan benodigde geluidswal langs de A50 uit de plannen is geschrapt.
Rondom de kerst 2012 maken we een teeltplan. Wat kunnen we verbouwen op ca. 1 ¼ voormalig
mais- en grasland uitgaande van biologische teeltprincipes? Jaren monocultuur. De onkruiddruk zal in
ieder geval hoog zijn.
We komen tot een locaal aangepaste lijst met o.a. diverse soorten sla, snijbiet, paksoi, andijvie,
bosui, spinazie, koolrabi, aardappels, tuinbonen, spitskool - en Chinese kool, rucola, biet,
sperziebonen, peen, snijbonen, courgettes, raapstelen, pompoen, rode kool, radijs, boerenkool,
veldsla , postelein, slamix en diverse kruiden. Groenten waarvan we denken dat Apeldoorners die
afhankelijk zijn van de Voedselbank, maar ook particulieren en de Apeldoornse horeca er goesting
naar hebben.
Vervolgens is het van belang de geschikte grond van de gemeente aan te huren. Huren, want we
willen geen scheve gezichten van de huidige gebruikers/boeren die er nu nog hun ding doen.
Rondom de kerst van 2012 bereiken we overeenstemming met de gemeente dat het kan!
Én daarnaast het organiseren van geld om te kunnen starten. De founders van het eerste uur leggen
geld op tafel. En heel veel werk wordt er vrijwillig verzet, op eigen kosten en met gesloten
portemonnee. Gelukkig hebben we iemand in ons toekomstig bestuur die vanuit zijn achtergrond in
de psychiatrie de wegen naar fondsen kent. En zo is de Dr. Wittenberg-Stichting -die zich inzet voor
de re-integratie van psychiatrische patiënten- de eerste die het belang ziet van wat wij doen en een
bedrag met drie nullen op tafel legt. We kunnen bestellen ! En ook anderen -kleine en grote- leggen
in natura een duit in het zakje. Groenrijk met zaaigoed, de Gemeentelijke Groendienst met een
overtollige keet zodat er overdekt koffie gedronken worden en geluncht. Én met op de Akker heel
veel achterstallig onderhoud in de winter 2012/2013.
En er zullen er nog veel meer volgen.
De Rabobank in Apeldoorn (dank aan de leden!) het internationaal opererend Zaadverdelingsfamilie-bedrijf RijkZwaan die het van belang vindt inmiddels ook een ontwikkelingsproject in
Nederland te steunen, met een koude kas, het Oranjefonds en niet in de laatste plaats de Johanna
Donk-Grote Stichting, die ons echt beschouwt als een voorliggende voorziening voor armoede
bestrijding.
Allemaal particulier initiatief dat in ons gelooft.
Koude Start-up.
Na de jaarwisseling vindt op 23 februari 2013 de start plaats op de akker. Op deze absolute koudste
en zaterdag van 2013 wordt met meer dan 50 vrijwilligers begonnen met het inhalen van 10 jaar
achterstallig onderhoud op de verworven 2 ½ ha. akker van de stadsAkkers. Er worden houtwallen
aangelegd (voor het creëren van schuilplaatsen voor natuurlijke vijanden -vogels, egels etc.- van
knagers aan onze gewassen van straks). We banen ons voorzichtig een weg door de volstrekt
verwilderde boomgaard. Wat is onkruid, wat is voedsel voor straks en nuttig. Fruitbomen worden
voorzichtig ontdaan van alles wat is doorgeschoten. We treffen een frambozenoerwoud aan, een
japanse wijnbesoerwoud, verwaarloosde fruit- en notenbomen en pruimen, zelfs amandelbomen en
walnoot- en hazelaars.
Voor het beeld knotten we doorgeschoten wilgen om en om. Daarmee planten we meteen een
wilgentipi aan voor de kinderen straks.
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Erwtensoep op die koude zaterdag en hete chocolademelk is absolute noodzaak. Wie dat wil
meebeleven zou nog even moeten meekijken naar het verslag op de site van Omroep Apeldoorn.
Zelfs de kleppen van een opvrolijkende accordeonist vriezen vast.
Het bleef lang koud.
Het voorjaar 2013 bleef uit tot na half april. Dat gaf ons een voorsprong in het onderhoud van het
landschap. Maar pas toen konden we starten met poot- en zaaiwerk. Dat heeft ons en andere
tuinders 15% productieverlies opgeleverd.
Voedselbankleveranties.
Begin april vindt er een bijeenkomst plaats van onze medewerkers met die van de Voedselbank. We
wisselen werkervaring en verwachtingen uit. Aanvankelijk is de gedachte dat wij bij de Voedselbank
met ons vers voedsel een kraam bemensen. Al snel blijkt dat bij de eerste leveringen in juni de verse
groente snel zijn weg vindt in de Voedselpakketten.
Om een paar voorbeelden te noemen uit ons assortiment; we leveren gedurende de rest van 2013
meer dan 1000 stuks slasoorten, zo’n 200 kg. andijvie, meer dan 4000 kg. aardappels van
verschillende soorten, 1300 stuks kolen, en meer dan 500 kg. fruit, ruim 200 kg. pompoenen, en
meer dan 120 kg. tomaten.
Gezien de nood bij de Voedselbank, een druppel op de gloeiende plaat. Dat beseffen we ook.
Inspelen op de markt.
Net op tijd staat er in mei op onze Akker de geschonken kas van RijkZwaan. De tomaten kunnen erin.
Evenals de door de medewerkers van het HoogeLand voorgekiemde kousenband en Spaanse pepers.
Tomaten zijn een lastige cultuur. Zeer gevoelig voor koude en warmte, schimmels en
vochttoediening. Het kan op zondagochtend stortregenen. Een uurtje later brandende zon. Wanneer
je dan op die zondagmiddag de kas niet meteen hebt opengedraaid, koken de tomaatjes in hun
velletje. Dan is er middels een noodpluk niet meer dan tomatensaus van te maken. En zo gebeurt dan
ook twee keer met meer dan 100 kg.
De kousenband is overigens een absolute hit. Tot eind september wordt daarvan veel geoogst.
Buurman Jan Bulthuis leert ons de kneepjes van het kweken van kwaliteitsvolle suikermaïs en vooral
de Genovese-bascilicum. Die vindt ingang bij locale cateraars en kaasboeren. In 2014 ontdekken we
zaaigoed van de Bolster uit Epe, die volstrekt aan de verwachtingen van eenieder voldoet.
Ook de aanwezigheid van de oude boomgaard op de akker is een waar genot. Door het herstel in de
winter schenkt die ons in 2013 een overdaad aan pruimen, appels, kwetsen, stoofperen, handperen,
frambozen, walnoten, kweeperen en goudrenetten. Vele honderden kilo’s pruimen en appels vinden
zo weer hun weg naar afnemers. Om te conserveren. Laten we via de “Welsumse sapmobiel” 300
liter appelsap persen en verpakken.
Dankzij de belangeloze inzet van Beeld&Co en Max.nl en één van onze vrijwilligsters van het eerste
uur staat in de zomer onze internetsite op poten. Dat biedt oa. ook de mogelijkheid onze producten
ook aan particulieren te gaan verkopen. Via de rubriek “Oogst van de week” kunnen zij na de
zomervakantie vanaf woensdag via de mail bestellen en vervolgens elke zaterdagochtend op de
Akker ophalen.
Daarnaast starten we met het leggen van contacten met de locale horeca.
Restaurant Twenty2 is onze earliest adapter. Zij zijn als houder van een een Bib-Gourmant in 2013
enthousiast over ons smaakvolle locaal geproduceerd voedsel. Daarna haken ook het “Cafeetje van
Marja” en Turkse cateraar Byzantium aan.
De leveringen aan hen, aan particulieren, tezamen met de ontvangsten van- en cateringen van
besloten bezoekersbijeenkomsten (de buurt, Groen-Lintje van GroenLinks , Provinciale Staten,
landelijke PvdA-bijeenkomst over werkprojecten, jeugd- en buurtwelzijnsorganisaties) leveren zo de
eerste paar duizend euro op uit commerciële activiteiten.
Onze medewerkers in tijden van transitie.
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We zijn onder meer opgericht om mensen die het leuk vinden om in de productie van lokaal voedsel
en ook nog eens buiten te werken daarvoor een goede plek te bieden. En voor mensen die “aan de
kant staan” een nuttige dagbesteding te realiseren.
Het aantal mensen in Apeldoorn in een uitkeringssituatie via WWB, WSW, WW, Wajong, WAO of
WAZ komt naar onze inschatting boven de tienduizend uit.
Daarbij moeten nog worden geteld zij die op dit moment nog op één of andere wijze via de AWBZ
gebruikmaken van dagbesteding of dat zouden moeten. We verwachten dat dat binnen Apeldoorn
gaat om ca. 1000 personen.
Wij overleggen in het voorjaar met meerdere instanties. Onder meer met het Werkplein/Aktiverium
(voorheen Arbeidsburo/Sociale Dienst).
Dat leidt ertoe dat -naast eigen initiatief van mensen- na de zomer langzaam een klein stroompje van
mensen op gang komt in onze richting van bijstandsgerechtigden die op ons project geattendeerd
zijn. In het jargon; de participanten.
Ultimo 2013 bestaat onze medewerkersgroep uit 17 (“traditionele”) vrijwilligers, 4 mensen met een
WW-uitkering, 11 bijstandsgerechtigden, 1 WIA-er, 2 mensen in de Ziektewet.
En sinds oktober een bedrijfsleider/directeur (voor 19 uur betaald),
En een leidinggevende tuinder ( 32 u.)
Wij willen in 5 richtingen onze bijzondere dank uitspreken, zonder welke wij nooit zouden staan waar
we nu zijn, en zonder dat wij welk andere funder -die zodadelijk ook nog aan bod komt- tekort willen
doen- .
In de richting van Apeldoornse Courant-journalist Bert Felix, die een neus had voor onze impact. Het
team van burger-journalisten en Internet Whizz-kids van Max.nl en Beeld&Co die ons digitaal in
beeld hebben gebracht. “Grond-ambtenaar” Peter Klement van de Gemeente Apeldoorn die meteen
snapte wat onze urgentie was. Het bestuur van de Apeldoornse Johanna Donk-Groote Stichting die
ons -onder voorwaarden- de financiële mogelijkheden schiep van start te gaan, omdat ze ons als
belangrijke voorliggende voorziening beschouwden voor de Voedselbank. Én last but not least; de
medewerkers en het bestuur van Maarschalkerweerd in Utrecht onder de rook van de Universiteit.
Met zo’n motiverend enthousiasme kon het in Apeldoorn niet stuk.
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