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Onze ambitie en drive om met een sociaal winstoogmerk in te zetten 
op meer beweging in de lokale voedselketen, groter te groeien, kennis 
te delen en regionaal te acteren is het afgelopen jaar alleen maar sterker 
geworden. De beoogde realisatie van een sociale Stadsboerderij zal de 
toonkamer worden waar al onze opgedane kennis van de afgelopen  
jaren bij elkaar komt. De tijdelijke sluiting van ons restaurant, evene-
menten locatie en huiskamer Bie de Buuf hielp ons mede om onze 
kracht weer naar de kern te brengen van onze organisatie immers In 
Toentje groeit de stad!

Voor mijzelf was het ook een proces van herijken waarbij ik, reeds 
aangenomen als gebiedsregisseur voor een gemeente, wegging en 
terugkeerde naar de stichting en basis waarom ik ooit Toentje ben 
begonnen. 

Ik denk wel eens dat mijn drive voor Toentje en eigenwijsheid deels 
genetisch bepaald zijn. Die drive uitleggen, hiervoor grijp ik terug op 
de keuzes van mijn beide opa’s periode 1939 – 1946. 

Mijn opa Meijers was boer in Grolloo en besloot, in tegenstelling tot 
vele andere boeren, zich niet aan te sluiten bij het Agrarisch front, de 
Landstand of Landwacht maar door te boeren voor zijn omgeving. 
Mijn opa Snijder was slager, geboren in Kinderdijk, gedeporteerd, van 
de trein gesprongen en ondergedoken. Sloot zich aan bij de knok- en 
stootploegen om o.a. de wapendroppings van de Engelsen te bemach-
tigen en heeft in de nadagen van de oorlog gevochten tegen de bezet-
ter bij Berkel en Rodenrijs. 1946, inmiddels verhuisd naar Emmen, werd 
opa Snijder regelmatig gevraagd om te komen slachten bij boeren in 
de omgeving. Omdat alles nog op de bon was en “zomaar” slachten 
illegaal was werd hij opgepakt en moest hij zijn straf uitzitten in de 
gevangenis in Emmen. Zijn strafblad kwam menigmaal bovendrijven 
als hij weer eens een bekeuring opliep voor te hard rijden, tot ieders 
vermaak overigens.  

Die vanzelfsprekendheid van mijn beide opa’s om te doen wat goed 
voelt, zorgen dat er te eten is, zorgen voor je medemens, en gewoon 
aanpakken, is voor mij synoniem aan de passie waarmee de vele 
mensen die betrokken zijn bij Stichting Toentje zich inzetten voor een 
mooiere, betere en gezondere wereld. Voor mij het mooiste compliment 
voor onze onderneming, niet alleen de stad maar ook de mens groeit in 
Toentje.

Jos Meijers
Initiatiefnemer en Projectleider
Stichting Toentje

Een jaar als 2020 bracht veel tot stilstand maar ook in beweging, bracht 
zaken naar boven die in de waan van de welvaartseconomie waren weg- 
gestopt. We zagen mensen in onze naaste omgeving omgaan met de diverse 
uitdagingen, keuzes moeten maken en standpunten innemen die men niet 
altijd van zichzelf, familie, vrienden en collega’s had verwacht. Stichting 
Toentje mocht dit seizoen bijna een verdubbeling constateren aan extra 
medewerkers en de oogst was nog nooit zo groot. Ondanks alle uitdagingen 
bracht 2020 een momentum met zich mee waardoor er nieuwe samen- 
werkingsverbanden zijn ontstaan. De samenwerking met Terra MBO en een 
aantal akkerbouwers kwam in versnelling door de Corona crisis en het acute 
gebrek aan versproducten bij de Voedselbanken. Het niet kunnen uitvoeren 
van ons scholenproject i.s.m. de Siebe Jan Bouma en Borgmanschool resul-
teerde in de realisatie van de pilotaflevering Sla met Groente! Het was een 
jaar van herijken, terugkeren naar de echte waarden en tijd om de nieuwe 
route uit te stippelen naar de zo noodzakelijke welzijnseconomie. 
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evenementen 
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kamer Bie de 
Buuf hielp ons 
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Toentje is een platform om armoede te verlichten 
door activering, voedselproductie, ontmoeting,  
educatie en gezondheidsbevordering. Door het 
creëren van lokale productieketens creëren wij 
arbeidsplekken die ertoe doen. Nieuw Governance, 
experiment als motor voor innovatie, een plek waar 
lokale multipliers gerealiseerd worden en een voor-
beeld van lokale, circulaire en zelfs internationale 
economie met onze samenwerking met collega 
project Gemüsewerft uit Bremen. 

Toentje richt zich op de volgende doelgroepen:
• Kwetsbare burgers in de stad Groningen 
• Klanten van de voedselbank
• Bewoners van de Oosterparkwijk
• Kinderen in armoede
• Burgers die de voedselbank een warm hart
 toedragen

In de stad Groningen zijn meer 850 huishoudens 
afhankelijk van voedselvoorziening door de Stadse 
Voedselbank.

Resultaat
Terugblikkend op 2020 heeft Toentje zich ondanks de bijzondere 
periode samen met hulp van haar partners prachtige resultaten 
geboekt.

• 4500 kilo groenten en kruiden uit de productietuin Oosterparkwijk
• 10.000 kilo kolen en pompoenen van het Suikerterrein en 
 akkerbouwbedrijf Nieuw Udengast
• 5000 kilo prei gered van verspilling i.s.m. Justitie Veenhuizen   
 https://www.dvhn.nl/drenthe/5000-kilo-bajesprei-voor-voedsel  
 bank-25652675.html 
• 20 extra medewerkers actief op meerdere productielocaties
• Project Boeren voor de Voedselbank 
• Project Sla met Groente! 
• Studenten Terra MBO betrokken bij de lokale voedselketen en 
 Voedselbank 
• Vliegwiel en voorbeeldproject van het lokale voedselbeleid
• Samenwerkingen met Bax Bierbrouwerij, Terra MBO, Biologisch   
 akkerbouwbedrijf Nieuw Udengast, Theatergroep de Noordelingen   
 en Mads Wittermans producties 

Doelstellingen en Doelgroep



De Tuinen
2020 bracht ondanks alle uitdagingen een  
momentum met zich mee waardoor er nieuwe  
samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. De  
samenwerking met Terra MBO en een aantal  
akkerbouwers kwam in versnelling door de Corona 
crisis en het acute gebrek aan versproducten 
bij de Voedselbanken, dit resulteerde in het pro-
ject; Boeren voor de voedselbank. https://www.
nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04/16/akkerbou-
wer-teelt-kool-voor-voedselbank-groningen. Door 
dit samenwerkingsverband konden we dit jaar al 
opschalen om meer groenten naar de voedselban-
ken te krijgen en maatschappelijke winst en kansen 
vergroten door het verbinden van het sociaal- en 
voedseldomein en de groene onderwijskolom. 
Met dit netwerk hebben we 5000 kilo prei weten te 
redden van verspilling bij het agrarisch bedrijf van 
Justitie Veenhuizen waar door Corona geen gede-
tineerden meer aan het werk mochten. Studenten 
van Terra MBO hebben zuurkool gemaakt van een 
deel van de kolenoogst t.b.v. de voedselbanken. De 
productietuinen in Opende en Uithuizen die op initia-
tief van Stichting Toentje en de Voedselbanken, met 
bijdrage van de provincie Groningen, destijds zijn ge-
realiseerd, leggen hun focus nu ook op het opscha-
len van hun capaciteit. De grootste uitdaging voor 
hun organisaties zit in erkenning door de plaatselijke 
politiek en het organiseren van extra mankracht, 
ook hierin adviseert Stichting Toentje. Tijdens het 
integrale overleg met de voedselbank en de produc-
tietuinen hebben we het plan gepresenteerd voor de 
Sociale Stadsboerderij, dit plan is inmiddels enthou-
siast ontvangen door de wethouders Isabella Diks 
en Glimina Chakor. 

Bie De Buuf     
Het wankele beleid zonder perspectief vanuit Den 
Haag maakte het de Buuf niet makkelijk in 2020 
maar de Buuf laat zich niet uit het veld slaan. In 
de huidige situatie met alleen afhaal mogelijkhe-
den blijven wij werken aan een enerzijds gezonde 
exploitatie voor de onderneming, anderzijds blijvend 
betaalbare maaltijden beschikbaar stellen voor onze 
minima gasten en Stadjerpashouders. We hanteren 
daarbij nog steeds het Pay it Forward principe waar-
bij de meer vermogende bezoeker bijdraagt aan de 
maaltijd van de minder vermogende bezoeker. Voor 
alsnog zijn we twee avonden in de week geopend 
voor afhaal en hanteren wij resp. €15,- per reguliere 
maaltijd en €7,50,- voor een Stadjerspas maaltijd. 
Bie de Buuf is onlosmakelijk verbonden met Toentje 
en haar activiteiten en heeft een sleutelrol in het 
realiseren van de stevige financiële basis die essen-
tieel is voor het toekomstbestendig maken van de 
organisatie. 
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Biocas Harkstede  
Ons partnerschap met het BioCas project van de 
Hanzehogeschool is in 2020 afgerond en inmiddels 
zijn we in gesprek voor een nieuw project op het 
gebied van circulaire grondstoffen.

Groning
De verkoop van ons honingmerk Groning viel in 2020 
stil doordat onze verkoopadressen bijna het hele jaar 
volledig gesloten waren. Daarnaast was het in 2020 
een slecht jaar voor de bijenvolken en was er relatief 
weinig honing opbrengst. In 2021 gaan we ons merk 
weer steviger in de markt zetten en gaan we de samen- 
werkingen uitbreiden met meer lokale imkers.

Sociaal Bier Toentje
Met succes hebben we in 2020 i.s.m. Bax bierbrouwerij 
weer zo’n 2000 liter bier gebrouwen met hop uit onze 
lokale hoptuin aan de Paradijsvogelstraat. Dit seizoen 
is er een heerlijk Triple bier van gebrouwen genaamd 
Isadora, een knipoog naar Isadora Paradijsvogel uit de 
Fabeltjeskrant. Fabeltjes vertellen doen wij gelukkig 
niet aan en we hopen de afzet in 2021 weer te kunnen 
opschroeven als de horeca weer open mag.

De Sociale 
Stadsboerderij 
De bestaande voedseltuinen in Groningen produceren 
niet genoeg om in de groeiende behoefte van vers- 
producten voor de provinciale voedselbanken te voor-
zien. De politiek ziet deze tuinen momenteel vaak als 
reparatie van het probleem en zet liever in op preven-
tie. Op de lange termijn is preventie een prima aanpak 
maar de problematiek is acuut en vraagt een pragma-
tische en snelle oplossing die de komende jaren zorg 
draagt voor een continue aanwas van versproducten. 
2021 gaan we op verkenning voor de realisatie van 
een sociale Stadsboerderij aan de rand of in de stad 
Groningen.

Sla Met Groente!
Stichting Toentje geeft elk seizoen eenvoudige moes-
tuin- en kooklessen aan basisschoolleerlingen van de 
groepen 3 t/m 8 van de Siebe Jan Boumaschool en de 
Borgmanschool uit de Oosterparkwijk in Groningen. 
De lessen worden erg enthousiast ontvangen door 
zowel de kinderen als de docenten maar kunnen onder 
de huidige omstandigheden door het coronavirus 
niet meer gegeven worden. Om die reden is het idee 
ontstaan om het programma uit te breiden met online 
kooklessen en deze beschikbaar te stellen voor alle 
basisschoolleerlingen in Groningen. Sla met groente! 
is het natuurlijke vervolg op de reeds ingezette koers 
van Stichting Toentje met diverse projecten die 
thema’s als armoedeverlichting, kortere lokale productie- 
ketens en gezonde voeding belichten. Dit alles vanuit 
een bewust sociaal ondernemerschap. De lessen 
zullen parallel lopen aan het bestaande scholen- 
programma dat in het voorjaar van 2021 hopelijk 
weer van start gaat. Dit houdt in dat de fysieke lessen 
aansluiten op de online lessen en vice versa. Hier-
mee bouwen we gaandeweg aan een catalogus van 
lessen waar leerlingen en ouders op terug kunnen 
vallen en on demand gebruik van kunnen maken. Zo 
worden de fysieke lessen meer dan alleen een leuke 
kookles, waarover na schooltijd verteld kan worden, 
en versterkt het de band tussen kind en ouder door 
samen te koken, en samen te eten. Met een prachti-
ge bijdrage van €15.000 vanuit het Jong Leren eten 
programma, het project Reframe en het Gezondheids-
beIeid van de gemeente hebben we de pilotafleve-
ring gemaakt en deze zal voorjaar 2021 gelanceerd 
worden en naar alle basisscholen in Noord-Nederland 
gestuurd worden.
 

Op de lange termijn 
is preventie een prima 
aanpak maar de 
problematiek is acuut en 
vraagt een pragmatische 
en snelle oplossing die 
de komende jaren 
zorg draagt voor een 
continue aanwas van 
versproducten. 
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Bestuur
Eind 2019 heeft onze voorzitter Hotze Hofstra het bestuur verlaten 
om zich volledig in te zetten op zijn functie als energiecommissaris 
voor de provincie Groningen. De voorzittersfunctie is ingevuld met de 
komst van Arjen Boekhold, voorheen ketenregisseur en Gamechanger 
bij Tony’s Chocolonely. 

Brenda Harsveld en Erik Moesker bestuursleden eerste uur hebben 
tevens het bestuur verlaten. Naast de voorzittersrol van Arjen 
Boekhold, Penningmeester Bert Horst en Secretaris Christine van der 
Vorm zijn er twee vacante functies die nog dienen te worden ingevuld.

Communicatie      
Omdat Toentje groeit, de organisatie zich steeds verder ontwikkeld, 
er steeds meer activiteiten plaatsvinden en ook andere doelgroepen 
in aanraking komen met Toentje worden marketing en communicatie 
steeds belangrijker. In 2020 hebben we hiervoor een partner gevonden 
die ons hierin ondersteund. In 2021 zal er een nieuwe branding, 
huisstijl en website gelanceerd worden om de sociale onderneming 
nog meer op de kaart te zetten. 

Samenwerking
Toentje werkt samen met vele organisaties in de stad Groningen en 
daarbuiten. De samenwerkingsverbanden zijn soms incidenteel soms 
meer structureel van aard.

Organisatie    Belang

STICHTING TOENTJE   Initiatiefnemer en projectontwikkelaar

GEMEENTE GRONINGEN  Arbeidsplaatsen, werkervaringsplaatsen, wijkontwikkeling, 

      bijdrage voedselvisie, armoedebeleid, Reframe voedselketentafel

GRONINGER MIDDENSTANDERS Lokaal voedsel, korte voedselketen

CAREX     Wijkontwikkeling, leefbaarheid, stimulans ambacht

STADSE VOEDSELBANK  Draagvlak creëren problematiek rond armoede en vergroten  

      versaanbod

BAXBIER     Realisatie sociaal Bier

WIJ OOSTERPARK   Partner in wijkgerichte voedsel initiatieven, sociale ontmoetingsplek

HANZE HOGESCHOOL  Partner in het BioCas project en kennis uitwisseling bio-based 

      nutriënten

VERENIGING IMPACT NOORD Samenwerkingsverband voor ondernemen met maatschappelijke

      impact

Zakelijk leider Maarten Soppe heeft de stichting 
verlaten om zich te focussen op zijn werkzaam- 
heden bij het project Toukomst en Buro Bries. 
Maarten adviseert de Stichting nog op de achter-
grond. In Sandra Faber hebben wij een energieke 
vervanger gevonden, een ervaren horecaonderne-
mer, zij zal haar kennis en ervaring inzetten voor 
de transitie van de horeca- activiteiten en verdere 
financiële borging van de activiteiten van de 
stichting.

Er zit nog steeds een stijgende lijn in het aantal 
deelnemers. Dit betreft reguliere vrijwilligers uit 
de buurt, studenten en mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Een groot aantal van hen 
komt op eigen initiatief. Er is een groeiend aantal 
vrijwilligers dat wordt aangemeld om vanuit onze 
werkervaringsplaatsen en werkbegeleidings- 
trajecten door te stromen naar een passende 
plek op de arbeidsmarkt, opleiding etc. Bij Toentje 
worden deze mensen begeleid door onze 
projectleiders. De positieve waardering blijkt 
uit het toenemend aantal aanmeldingen en 
positieve evaluaties.  

In 2020 werkten zo’n 60 vrijwilligers met verschil-
lende achtergronden en drijfveren wekelijks voor 
Toentje en Bie de Buuf. Het mes snijdt aan twee 
kanten: de vrijwilligers leveren de grootste bijdrage 
aan het dagelijkse uitvoerende werk. Toentje en 
de Buuf bieden werkplekken waar geoefend kan 
worden met nieuwe vaardigheden passend bij de 
eigen behoeften. Specifiek aan de werkplekken is 
dat er weinig (werk)druk is. Dat geeft rust en ver-
trouwen om persoonlijke uitdagingen aan te gaan.

Personeel per 1 september 2020
60 vrijwilligers zijn werkzaam bij Stichting Toentje 
Inkomenssituatie vrijwilligers 
Werk 5 personen
Wajong  1 personen
Wao/Wia 2 personen
Stufi  8 personen
Bijstand 27 personen, 
 waarvan 1 participatiebaan
N.v.t 5 personen, partner is kostwinner, 
 of is inwonend bij ouders
Aow / pensioen   5 personen
UWV ZW/WW 5 personen
Stage 1 persoon
Anders 1 persoon, mensen met verplichte 
 dagbesteding via justitie  
 
Vrouwen: 30
Mannen: 30
Leeftijd  tussen 21 en 69

Inzet vrijwillige uren per onderdeel per week:
Toentje 300 uur
Bie de Buuf 100 uur

Personeel  SamenwerkingEr zit nog steeds een 
stijgende lijn in het aantal 
deelnemers. 
Dit betreft reguliere 
vrijwilligers uit de buurt, 
studenten en mensen met 
een afstand tot de 
arbeidsmarkt.



In de bijlage vindt u de 
jaarrekening van 2020. 
  
Naast onze basisactiviteit; De voedseltuin voor de Stadse Voedselbank 
hebben wij onze focus gelegd op productontwikkeling, uitbreiden van 
(de verhuur) activiteiten en professionalisering binnen Bie de Buuf om 
hiermee meer werk en sociale impact te creëren. 

Als gevolg van Covid-19 hebben wij onze plannen moeten bijstellen en 
aanpassen. Voor Covid-19 lag de ambitie hoog met een omzet begroot 
op €77.500,- De realiteit is dat we een omzet van ruim €33.500,- 
hebben gerealiseerd. 

Voor ons een enorme prestatie waar we trots op zijn en dat we dit 
ondanks alle beperkingen hebben mogen realiseren met onze 
vrijwilligers. We zijn maximaal creatief geweest. Corona maakt het 
perspectief spannend maar gelukkig mede dankzij steun van de 
Gemeente, onze samenwerkingspartners en drive van onze vrijwilligers 
zien we met vertrouwen de toekomst tegemoet. Komende periode 
gebruiken wij om kritisch te kijken waar we staan, waar we naar toe 
willen en om bij te sturen daar waar nodig. Ons fundament wordt 
versterkt door o.a. te professionaliseren, trainingen te geven en het 
doen van een impactmeting van de afgelopen 8 jaar.

Financiën  

Corona maakt 
het perspectief 
spannend maar 
gelukkig mede 
dankzij steun 
van de Gemeente, 
onze samen- 
werkingspartners 
en drive van onze 
vrijwilligers zien we 
met vertrouwen de 
toekomst tegemoet. 
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Fotoverslag 
activiteiten 2020

foto boven

artikel DvhN

foto onder

de schone prei wordt opgehaald 

voor de Voedselbank

foto boven

5 mei ‘Blij dat ik prei’



foto boven

overhandiging donatie Fietsstad Groningen

foto

een kleine greep uit de oogst van de 

verfplanten voor BioCas

foto onder

opnames ESNS Bie De Buuf
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foto boven

Wegens Corona gesloten,

afhaalcampagne Bie De Buuf

foto

klaarmaken van de afhaalmenu’s

door de medewerkers Bie De Buuf
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foto

Boeren voor de Voedselbank

kolen planten Suiker Terrein

foto

Boeren voor de Voedselbank

kolen planten en oogst Suiker Terrein
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foto

Boeren voor de Voedselbank

kolen oogsten Nieuw Udengast

foto

Boeren voor de Voedselbank

kolen oogsten Nieuw Udengast
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foto

Studenten Terra maken zuurkool

van de geoogste kolen Suiker Terrein

foto

Donatie pompoenen 

Nieuw Udengast
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foto

Sla met Groente!

de BoemBoemBoemburgers

foto boven

Sla met Groente Crew

foto onder

Sla met Groente 

regisseur Mads Wittermans en acteur Roger Goudsmit
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foto

medewerkers 

Hard werken en Hard lachen!



BIJLAGE 1 FINANCIEEL OVERZICHT

TOENTJE.NL

COLOFON

Stichting Toentje
Paradijsvogelstraat 10
9713 BV Groningen

Web: www.toentje.nl
Email: info@toentje.nl

Telefoon: 06-41291108

KVK: 60682442
IBAN: NL62 TRIO 0786 7506 93

Bestuur:
Arjen Boekhold
Christine van der Vorm
Bert Horst

Projectleiding:
Margien Doze
Jos Meijers

Zakelijke leiding: 
Sandra Faber
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