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In 
ToenTje 
groeIT 
de sTad!
onze lijfspreuk heeft zich in 2014 op vele verschillende wijzen bewezen.

Zo mochten we ons niet alleen prijzen met een prachtige oogst van meer 

dan 400 kratten met verse groenten, kruiden en fruit die naar de stad-

se voedselbank zijn gebracht. We hebben veel publiciteit en aandacht 

mogen ontvangen en landelijk zijn er andere partijen die vergelijkbare  

projecten willen starten, we hebben zelfs de jumbo tijdens haar bezoek aan 

de tuin enthousiast gemaakt met het idee om restpartijen groenten die niet 

voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de supermarkt toch de consument 

te laten bereiken.  dat het thema ‘voedsel’ en ‘armoedeverlichting’ een be-

langrijk thema is hebben we afgelopen jaar kunnen zien met onder andere 

de “kneusjes” actie van jumbo en de albert Heijn en de landelijk voedsel-

bankenactie van de jumbo. Voor de buurtbewoners was de aanwezigheid 

van Toentje het vliegwiel om ook de handen uit de mouwen te steken en 

een prachtig natuurlijke speelplaats en trapveldje te realiseren achter hun 

woningen. dat we niet alleen een weldadige productie van groenten had-

den maar ook een lekkere, getuigt van de vele reacties van de klanten van 

de voedselbank die ons bereikt hebben. 

15 mei 2014 ging een gekoesterde wens in vervulling, de stichting  

Toentje was een feit. de overgang van Toentje als gemeentelijk project naar 

een zelfstandige sociale onderneming was een noodzakelijke en cruciale 

stap voor de continuïteit van Toentje  Het oprichtingsbestuur is actief be-

trokken bij de voortgang en heeft als één van de opdrachten een definitief 

bestuur te formeren. Het bestuur heeft Toentje een sterke basis gegeven 

met een duidelijke koers en visie, een goede organisatie, financieel een 

gezonde basis gelegd, haar netwerk ingezet en projectplannen en begro-

tingen opgesteld en fondsenwerving georganiseerd.

dat Toentje tot bloei kwam is natuurlijk ook te danken aan de vele ambas-

sadeurs, bezoekers maar last but not least onze vrijwilligers. deze hard 

werkende club van zo’n 30 vrijwilligers heeft Toentje tot een waar succes 

gemaakt. Zij vonden dit seizoen zinvolle dagbesteding, een veilige haven, 

hernieuwde vriendschap en invulling van zijn/haar idealen. Met recht inspi-

ratie door ontmoeting, kennis maken en kennis delen.

Kortom in Toentje groeit de stad!

 

 INLEIDING
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 DOEL
Toentje wil een platform bieden om armoede te verlichten door activering, voedselproductie, ontmoeting, 

educatie en gezondheidsbevordering.

 RESULTATEN
Terugblikkend op 2014 hebben we een prachtig jaar gehad en de juiste toon gevonden voor de 

komende jaren.

•	 voortreffelijke	oogst	van	meer	dan	400	kratten	verse	groenten,	kruiden	en	fruit.

•	 realisatie	van	de	stichting	Toentje

•	 transparant	en	laagdrempelig	personeelsbeleid

•	 vliegwiel	en	voorbeeldproject	voor	andere	steden	en	projecten

•	 positieve	positie	in	de	wijk	

76



98



 ACTIVITEITEN
na de starthandeling op 12 maart door wethouder dig Ishta, vond 12 mei de fysieke start plaats van Toentje. 

Het opzetten, inrichten en beplanten van de eerste moestuin voor de stadse voedselbank. 2014 jaar stond in 

het teken van samen zaaien, samen oogsten en samen eten. dagelijks tuinwerk, logistiek, en onderhoud gingen 

hand in hand met activering- en coaching gesprekken. Contacten met ondernemers, buren en maatschappelijke 

organisaties in de wijk hebben geleid tot een stevige positionering van Toentje in de wijk en het verder uitrollen 

van fase twee van Toentje’s plannen. een voorbeeld van actieve communicatie met de wijk is het ontwikkelen van 

een plan met de jongeren(buurt)werker n.a.v. een aantal vernielingsincidenten bij Toentje. dit heeft er toe geleid 

dat er geen incidenten meer zijn geweest en dat de doelgroep aankomend seizoen actief betrokken zal worden 

bij het project.
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2014 was een aaneenschakeling van mooie en leerzame momen-

ten, verrassingen en een bevestiging dat we met z’n allen op de 

goede weg zijn!

Mijlpalen Toentje 2014

12 maart starthandeling wethouder dig Ishta en aanplant 

  fruitbomen van Bartelds

12 mei  start zaaien en planten van groenten en kruiden 

  op het terrein

15 mei  oprichting van de stichting Toentje

10 juni  eerste oogst naar de voedselbank

28 juni  Toentje op expo in Borg Verhildersum 

  “de rijke smaak van het Hoogeland”

7 juli  Vacaturestop vrijwilligers in verband met de vele 

  aanmeldingen

9 september Toentje ontvangt transportfiets van jumbo Maripaanfonds

8 december   artikel over Toentje in het straatbeeld magazine

Festivals waar Toentje te vinden was in 2014.

•		Damn	Food	Waste

•		Eurosonic	Noorderslag

•		Let’s	Gro	Festival
foto boven en onder
Toentje activiteiten tijdens het 
Let’s	Gro	festival,	november	2014

foto boven en onder
Toentje activiteiten tijdens het 
Let’s	Gro	festival,	november	2014
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 PERSONEEL
Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen Toentje. In 2014 werken 30 vrijwilligers met ver-

schillende achtergrond en drijfveren regelmatig voor Toentje. Het mes 

snijdt aan twee kanten: de vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan het  

dagelijks werk, en Toentje leert vrijwilligers nieuwe vaardigheden, passend 

bij de persoonlijke behoeften. net als in 2014 zal in 2015 en 2016 Toentje 

veel investeren in vrijwilligersbeleid. dit heeft als voordeel dat de organi-

satie op positieve wijze veel werk verzet door eigen kracht, netwerk en 

middelen in natura in te zetten. naast de inmiddels 30 vrijwilligers verwach-

ten we in 2015 met de opening van Bie de Buuf nog zo’n 15 extra werk- 

ervaringsplekken	 te	creëren.	Logischerwijs	 versterken	we	hiermee	de	ex-

ploitatie. 

Deelnemers

Het huidige bestand van zo’n 30 vrijwilligers dat binnen de stichting werk-

zaam is, is in te delen in de volgende treden van de participatieladder

10% niveau 5/6

60% niveau 3/4

30% niveau 2/3

Het percentage medewerkers dat klaar is voor door- en uitstroom naar 

betaald werk binnen de stichting is zo’n 10%. dit betekent echter niet dat 

zij ook daadwerkelijk geschikt werk zullen vinden, gezien de hoge mate van  

verzadiging van arbeidsplaatsen in het laag- en middensegment, welke in 

de stad groningen vaak ingevuld worden door studenten.
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 COMMUNICATIE
Bij Toentje vinden we een goede communicatie belangrijk, zowel intern 

binnen de organisatie als extern naar samenwerkingspartners, stadjers, 

overheid, financiers en iedereen die meer wil weten over hoe Toentje  

groeit! onze website is sinds maart 2014 actief, en sociale media (face-

book & twitter) worden ingezet om meer mensen te enthousiasmeren voor 

Toentje, nieuws te volgen en anderen te inspireren. Het bestuur onder-

houdt korte lijnen met de projectleiders en bezoekt regelmatig de locatie 

en is betrokken bij de ontwikkelingen en volgt deze op de voet. Vrijwilligers, 

bestuur en samenwerkingspartners en andere betrokkenen ontmoeten el-

kaar jaarlijks bij het oogstfeest, rond de kerstdagen (erg belangrijk voor de 

doelgroep) en tijdens het voorjaarsfeest.

Op	Facebook	en	Twitter	heeft	Toentje	circa	800	volgers	en	de	website	telt	

zo’n 4000 gebruikers.

Pers

Toentje is in 2014 een aantal malen in de media verschenen, dit hebben 

we echter bewust met mate gedaan, omdat de prioriteit lag bij de zorg voor 

een goede oogst en het opzetten van een goed draaiende organisatie. 

Het uitvoeren van communicatie - met name social media en persbericht-

en - kost veel tijd en energie. daarom zal er versterking gezocht worden in 

2015 op de communicatie, met name in de uitvoering. Het ontwikkelen van 

een communicatieplan is voor 2015 een relevant onderdeel en aanvullend 

op het projectplan.

Overzicht media aandacht.

06-06-2014  overhandiging eerste oogst Toentje 

  aan de voedselbank

14-08-2014  Toentje in het nieuws bij oogTV

09-09-2014  Toentje ontvangt Bakfiets van 

  jumbo Maripaan fonds

20-11-2014  Toentje op oogTV tijdens het 

	 	 Let’s	Gro	festival

Flyers, ansichtkaarten en posters

Voor	het	Let’s	Gro	festival	hebben	we	een	

festivalflyer, ansichtkaarten en posters laten maken 

voor het 2 daags programma van Toentje.

Let’s Toentje! Ons eigen minifestival binnen Let’s 

Gro! Op 21 en 22 november zullen wij op onze 

moestuin en in ons toekomstig winkelpand en 

restaurant een keur aan gezellige activiteiten 

organiseren waarin we een doorkijkje geven naar 

onze activiteiten van 2015.

 toentje pArAdijsvogelstrAAt 41A | 9713 Bv groningen

 Bie de Buuf pArAdijsvogelstrAAt 10 | 9713 Bv groningen

let's

progrAMMA
vr 21 & zA 22 noveMBer

www.toentje.nlwww.toentje.nl

wAt is toentje

toentje is een initiatief van jos Meijers, gemeente Gronin-
gen en de stadse Voedselbank. toentje brengt mensen bij 
elkaar en biedt een duurzaam platform om armoede te ver-
lichten door middel van sociale activering, voedselproductie, 
educatie, en gezondheidsbevordering. Deze succesvolle 
integrale aanpak van armoedeverlichting heeft zich nu al 
bewezen.

Toentje is bekend van haar moestuin en brengt viermaal per week 
verse groenten, fruit en kruiden naar de Stadse voedselbank. Deze 
groenten transporteren wij duurzaam met een transportfiets, Toentje 
is een sociale onderneming die werkgelegenheid biedt aan vrijwil-
ligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels 
werken er zo'n 30 vrijwilligers bij Toentje op de tuin in diverse 
functies.

Sinds de start van dit prachtige project zijn er niet alleen heerlij-
ke komkommers, sla, tomaten, wortelen, bietjes, en spinazie naar 
de voedselbank gegaan maar hebben we een enorme oogst aan 
positieve reacties mogen ontvangen vanuit de buurt, maatschappe-
lijk veld, diverse gemeenten en provincies. Dit was voor ons des te 
meer reden om met de volgende fase te starten van ons project.

Vanaf eind 2014 werkt Toentje aan de opening van een winkel annex 
restaurant in een leegstand pand aan de Paradijsvogelstraat. Bij Bie 
de Buuf kom je voor streekproducten, verse groenten uit Toentje, 
slowfood lunch en -diner in het restaurant met lokaal geproduceerde 
producten, aquaponics-farm, en duurzaam design van Groninger 
ontwerpers. 

Bie de Buuf biedt de consument en producent een plek om elkaar 
te ontmoeten, te versterken en nieuwe technieken te realiseren. De 
focus ligt hierin op het ambachtelijk bereiden van voedsel. We rea-
liseren niet alleen nieuwe producten, maar bieden mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om op laagdrempelige 
wijze weer kennis te maken met gezonde voeding en voedsel, en 
bereidings- en bewaarmethoden. Geen zoveelste streekproducten 
winkeltje maar een inspiratietoonbank! Noem het de Buurtwinkel 
4.0, een store-in-store principe met winkel en restaurant.

De locatie van Bie de Buuf ligt tegenover de tuin van Toentje. 
Hierdoor ontstaat niet alleen een directe link met de doelstellingen 
van Toentje, maar is er ook de visuele en functionele link met het 
vers aanbod van de Bie de Buuf: de klanten zien waar het eten 
vandaan komt en hoe het gemaakt wordt, en de activiteiten voor 
de vrijwilligers en de doelgroep spreiden zich over tuin, de winkel 
en het restaurant. Hierdoor wordt de mogelijkheid voor educatieve 
programma’s vergroot en kunnen het hele jaar activiteiten worden 
georganiseerd. 

KortoM, In toentje GroeIt De staD!
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foto boven
artikel in ‘straatbeeld’

foto onder
artikel in de
‘groninger 
gezinsbode’

lINK eerste oogst stadsevoedselbank, groninger gezinsbode
http://www.gezinsbode.nl/toentje-overhandigt-eerste-oogst-aan-de-stadse-voedselbank

lINK eerste oogst stadsevoedselbank, Oogtv 
http://www.oogtv.nl/2014/06/eerste-oogst-mien-toentje-naar-de-voedselbank/

lINK Toentje tot nu toe succes, Oogtv
http://www.oogtv.nl/2014/08/toentje-tot-nu-toe-succes/

lINK project Toentje, ruimte in de stad
http://www.ruimteinstad.nl/project/toentje/

lINK fotoexpositie van Marielle gebben, Fotoacademie, Borg verhildersum
http://cargo.mrll.nl/filter/expositie/expositie-Verhildersum

lINK oogtv let’s gro
http://www.oogtv.nl/2014/11/lets-gro-festival-gaat-over-de-hele-stad/
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http://www.gezinsbode.nl/toentje-overhandigt-eerste-oogst-aan-de-stadse-voedselbank/
http://www.oogtv.nl/2014/06/eerste-oogst-mien-toentje-naar-de-voedselbank/
http://www.oogtv.nl/2014/08/toentje-tot-nu-toe-succes/
http://www.ruimteinstad.nl/project/toentje/
http://cargo.mrll.nl/filter/expositie/Expositie-Verhildersum
http://www.oogtv.nl/2014/11/lets-gro-festival-gaat-over-de-hele-stad/


FONDSWERVING EN SPONSORING

In 2014 is er ingezet op fondswerving voor Toentje. Het verankeren van 

een heldere organisatie met dito koers en visie was daar een belangrijk 

onderdeel van. er is een projectplan ontwikkeld voor zowel Toentje als 

Bie de Buuf. er is een strategie vastgesteld en de eerste stappen op 

weg naar meer financiële zekerheid zijn gezet. Het is van belang dat in 

de start-, en ontwikkelfasefase voldoende middelen beschikbaar zijn om 

Toentje tot een succes te maken. Het organiseren van stabiliteit in de 

fte’s van de projectleiding (jos Meijer) en de projectcoördinator voor 

(Margien doze) is hierin een belangrijk onderdeel. dankzij de financiële 

middelen van de gemeente groningen kon dit gerealiseerd worden. 

Verdere uitbreiding van Toentje middels Bie de Buuf – waardoor we meer 

vrijwilligersplaatsen beschikbaar kunnen stellen en op langere termijn 

meer eigen inkomsten kunnen genereren – is gerealiseerd via het VsB 

fonds. deze aanvraag is gehonoreerd waarmee we Toentje verder kunnen 

uitbreiden en meer activiteiten kunnen ontplooien.

Onderstaande bedrijven hebben Toentje gesponsord in 2014:

•	 Gemeente	Groningen	en	Nijestee	hebben	kosteloos	de	grond	ter		 	

 beschikking gesteld

•	 Gemeente	Groningen	heeft	bijgedragen	in	de	watervoorziening	voor	

 de tunnelkas

•	 Rabobank	Stad	en	Midden	Groningen	heeft	een	bijdrage	geleverd	

 van €5000,- t.b.v. de tunnelkas

•	 jumbo Maripaan fonds heeft de transportfiets gesponsord voor het   

 vervoer van de groenten naar de Voedselbank

•	 Hoveniers	bedrijf	Bartelds	heeft	fruitbomen	gesponsord

 SAMENWERKING
Toentje werkt samen met vele organisaties in de stad Groningen. 

De samenwerkingsverbanden zijn soms incidenteel soms meer 

structureel van aard.

•		Gemeente	Groningen

•		Nijestee

•		Stadse	voedselbank

•		Rabobank	Stad	en	Midden	

   groningen

•		Koninklijke	Sjouke	Dijkstra

•		Hoveniers	bedrijf	Bartelds

•		Donkergroen

•		Carex

•		Groentekwekerij	Noordlaren

•		Rocket	Industries

•		Noordoogst	Aquaponics

•		Kookschool	de	oude	heerlijkheid

•		Alfa	College

•		Youth	Food	Movement

•		Academie	voor	popcultuur	

			Leeuwarden

•		Academie	Minerva

•		Drukkerij	Tienkamp

•		Let’s	Gro

•		Stadsimker

•		‘t	Hoogeveld

•		Groentebuur

•		Straatbeeld	magazine

•		Jumbo	Maripaan	fonds

•		Buro	Bothof

2120



  BLIK OP DE TOEKOMST:  
2015 - 2016
De moestuin in 2015

Kern van de activiteiten is de moestuin op braakliggend terrein aan de 

Paradijsvogelstraat. Hier is in de loop van 2014 een bloeiende akker 

aangelegd die tot diep in het najaar verse producten oplevert. In 2015 

zullen we de moestuin doorontwikkelen op basis ervaringen van het af-

gelopen seizoen en nieuwe behoeften. door de opgedane kennis en de 

toegenomen ervaring van de vrijwilligers streven we naar vergroting van de 

productie. ook willen we de capaciteit van de tuin verder uitbreiden door 

een groter oppervlak te bewerken. dit is nodig omdat de vraag vanuit de 

stadse Voedselbank voor verse producten groot is, en omdat we onze ac-

tiviteiten willen uitbreiden met een educatief programma voor de doelgroep 

en betere verblijfsmogelijkheden voor de vrijwilligers en bezoekers.

Concreet gaat om de volgende activiteiten:

1. vergroting van de productiecapaciteit t.b.v. voedselbank en winkel/  

 restaurant

2. de aanschaf van kleinvee (varkens en kippen) t.b.v. eieren, vlees en   

 educatie

3. irrigatiesysteem aanleggen in de tunnelkas t.b.v. efficiënte beregening

4. realisatie van een definitief onderkomen voor de vrijwilligers i.s.m.   

 onyx architecten

5. educatieprogramma vrijwilligers 

6. educatieprogramma gezinnen in armoede i.s.m. de oude Heerlijkheid

7. educatieprogramma kinderen/scholen

8. aanleg waterpartij, zitgelegenheid bezoekers, toegankelijkheid 

 rolstoelen

Nieuw in 2015: 

winkel en restaurant Bie de Buuf

Vanaf eind 2014 werkt Toentje aan de opening van een winkel annex res-

taurant in een leegstand pand aan de Paradijsvogelstraat. dit pand wordt 

in samenwerking met Carex herbestemd met de doelen van Toentje in het 

vizier: armoedeverlichting op een andere manier. Bij Bie de Buuf kom je 

voor streekproducten, verse groenten uit Toentje, slowfood lunch en -diner 

in	het	 restaurant	met	 lokaal	geproduceerde	producten,	aquaponics-farm,	

en duurzaam design van groninger ontwerpers. 

Bie de Buuf biedt de consument en producent een plek om elkaar te ont-

moeten, te versterken en nieuwe technieken te realiseren. de focus ligt 

hierin op het ambachtelijk bereiden van voedsel en ambachtelijke techniek-

en in product design. We realiseren niet alleen nieuwe producten, maar 

bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om 

op laagdrempelige wijze weer kennis te maken met gezonde voeding en 

voedsel, en bereidings- en bewaarmethoden. geen zoveelste streekpro-

ducten winkeltje maar een inspiratietoonbank! noem het de Buurtwinkel 

4.0, volgens het store-in-storeprincipe met winkel en restaurant.

de locatie van Bie de Buuf ligt tegenover de tuin van Toentje. Hierdoor 

ontstaat niet alleen een directe link met de doelstellingen van Toentje, maar 

is er ook de visuele en functionele link met het vers aanbod van de Bie de 

Buuf: de klanten zien waar het eten vandaan komt en hoe het gemaakt 

wordt, en de activiteiten voor de vrijwilligers en de doelgroep spreiden 

zich over tuin, de winkel en het restaurant. Hierdoor wordt de mogelijkheid 

voor educatieve programma’s vergroot en kunnen het hele jaar activiteiten 

worden georganiseerd.

Concreet streeft Toentje met Bie de Buuf naar: 

•		slowfood	zichtbaarder	maken	in	een	prioritaire	wijk

•		het	ontwikkelen	en	zichtbaar	maken	van	nieuwe	voedselproductie	

			technieken	zoals	aquaponics	

•		activeringsplekken	bieden	voor	mensen	met	afstand	tot	de	

   arbeidsmarkt i.s.m. Toentje

•		producenten	uit	de	krimpregio’s	direct	matchen	met	de	consument	

   in de stad

BIJLAGEN:
bijlage 1:
jaarrekening
bijlage 2:
bestuur Toentje
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