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2021 was het 
jaar waar een 
groot deel van 
deze oogsten 
samenvielen 
om de koers te 
bepalen en focus 
aan te brengen 
voor 2022 en 
verder.
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We hebben als organisatie veel gezaaid de afgelopen jaren 
met fantastische oogsten, mislukte oogsten, soms kwam er 
helemaal niks op en soms werden wij verrast door de prachtige 
synchroniciteit in het leven. De effecten van Corona hadden ook
op onze organisatie zijn weerslag.

Voor een deel van onze vrijwilligers had het niet kunnen werken 
op reguliere basis grote impact.

Waar mogelijk konden we met hollen en stilstaan een groot deel 
betrokken houden, echter zagen we ook een deel afstromen met 
verschillende redenen in zowel negatieve als positieve zin. Toentje 
heeft de afgelopen jaren veel geleerd van het meebewegen met 
de seizoenen, maatschappelijke ontwikkelingen, onze partners en 
natuurlijk onze prachtige club medewerkers. 2021 was het jaar 
waar een groot deel van deze oogsten samenvielen om de koers 
te bepalen en focus aan te brengen voor 2022 en verder. Vanuit 
onze rol als sociaal voedselverbinder gaan we ons met onze 
partners inzetten voor gezondere wijken in Stad en Ommeland. 
Samen dragen we zorg voor ons zaaigoed en jonge aanplant om 
een goede groei te bevorderen voor de komende jaren.

Inleiding

Jos Meijers
Directeur
Stichting Toentje

Samen werken aan 
gezondere wijken in 
stad en Ommeland. 
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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. Een centrale plek als  
foodhub waar experiment als motor voor innovatie wordt ingezet en dé plek waar  
lokale multipliers gerealiseerd worden. Een voorbeeld 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

Terugblikkend op 2021 heeft Toentje samen met hulp van haar partners prachtige 
resultaten geboekt.

• 4500 kilo groenten en kruiden uit de productietuin Oosterparkwijk
• 1,3 Ha diverse kolen en knolvenkel uitgeplant bij akkerbouwbedrijf Nieuw Udengast
• Ondanks Corona beperkingen 5782 vrijwillige uren gedraaid door de medewerkers
• Kooklessen voor de kinderen uit de wijk konden doorgang vinden bij Bie de Buuf
• Start van een vruchtbaar proces rondom de herbestemming Paradijsvogelstraat 10
• Nieuwe samenwerkingen met de Graanrepubliek, Natuurmonumenten, 
 Up to Us en het Groninger Zorgakkoord, 
• Hernieuwde samenwerking met IKC Borgman en SKSG. 
• Toentje is in meerdere publicaties verschenen o.a. als voorbeeld participatie in 
 het boek Participate van uitgeverij nai010 
 https://www.nai010.com/nl/publicaties/participate/245944

ResultaatDoelstellingen en doelgroep

Ondanks Corona beperkingen 
5782 vrijwillige uren gedraaid 
door de medewerkers...
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Activiteiten

TOENTJE
De tuin, basis van onze activiteiten in Ooster-
parkwijk leverde weer ruim 4500 kilo aan verse 
groenten en kruiden op. De tuin blijft na al die 
jaren nog steeds vele mensen en organisaties 
inspireren en die veilige en aardende werkplek 
voor onze medewerkers. Als Best practice van 
het gemeentelijk sociaal- en voedselbeleid is 
Toentje in 2021 samen met Tuin in de Stad 
gevraagd voor het project Foodtrails, waarbij 
Toentje als projectleider acteert in de Ooster- 
parkwijk. Onder de noemer ‘Voedstappen in de 
Oosterparkwijk’ werken wij samen met o.a.  
Het Wij-Team, IKC Borgman-SKSG, Het Oude 
Politiebureau en het JOP samen aan een 
sociaal en fysiek gezondere wijk. Inmiddels is 
er ook al een bloemrijk artikel verschenen over 
ons initiatief op de website van, 
https://eurocities.eu/stories/feel-the-beet/ 

BOEREN VOOR DE VOEDSELBANK
De samenwerking met Gert Noordhoff van 
biologisch akker- en tuinbouwbedrijf Nieuwe 
Udengast bleek in 2021 zo succesvol dat de 
voedselbanken in zowel Groningen, Drenthe en 
Friesland de overdaad aan diverse kolen niet 
aankonden. Noodgedwongen maar tevens als 
mooie bijvangst voor de verkorte voedselketen 
is een deel van deze oogst verkocht aan lokale 
marktpartijen zoals de Vermaat groep. In 2022 
gaan we een kleiner areaal beplanten om de 
overdaad van 2021 te voorkomen waarbij wij 
tevens een aantal nieuwe methoden gaan 
uitproberen op het gebied van Pixelfarming 
en het meten van de bodemkwaliteit i.s.m. het 
Noorderpoortcollege.

DE SOCIALE STADSBOERDERIJ  
In 2021 zijn we het gesprek aangegaan met 
Natuurmonumenten om de realisatie van een 
kleine Stadsboerderij te verkennen aan de rand 
van de stad. Met wederzijds enthousiasme is 
er een mooie samenwerking ontstaan. Onze 
plannen sluiten naadloos aan bij de ambi-
ties in de Gebiedsvisie Kardinge Geeft! en de 
Vitaliteits Campus Kardinge. In 2022 werken 
we de plannen verder uit op voorwaarde dat 
de beoogde gronden beschikbaar komen voor 
Natuurmonumenten, hier zijn momenteel 
gesprekken gaande tussen afdeling Vastgoed 
en Natuurmonumenten. Bij akkoord starten  
 we met het ophalen van draagvlak bij de om-
wonenden van de beoogde locatie.

DE TUINEN
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BIE DE BUUF HERBESTEMMING PARADIJSVOGELSTRAAT 10

In 2021 wilden wij graag verder uitbouwen wat 
we in 2020 waren gestart. Door de regelgeving 
rondom Covid-19 mocht het restaurant de 
eerste maanden niet open. We zijn met een 
beperkt aantal vrijwilligers het jaar gestart 
met het bereiden van afhaalmaaltijden. Iedere 
donderdag en vrijdag waren de vrijwilligers 
aanwezig onder leiding van de bedrijfsleider 
en assistent chef met participatiebaan. Mede 
door een marketingcampagne hebben we onze 
klantenkring flink kunnen uitbreiden.

In het voorjaar mocht de Buuf weer open 
voor gasten. We zijn met een breder assorti-
ment gaan werken wat heeft bijdragen dat de 
Buuf voor nog meer gasten een aantrekkelijk 
restaurant is. In het voorjaar is er ook een 
klein terras en extra scholing gerealiseerd 
met dank aan een bijdrage van het Kansfonds. 
Met mooi weer kan er dus ook buiten gegeten 
worden. Dit levert sfeervolle, gezellige avonden 
op. Groningers met een Stadjerspas konden 
wederom met 50% korting bij ons eten. Hier is 
dit jaar ruim 304 keer gebruik van gemaakt.

Iedere maandag serveert onze assistent chef 
een veganistische soep voor alle huurders  
van broedplaats Het Werk en lokale bedrijven 
in de directe omgeving. Naast de reguliere 
openingsavonden op donderdagen en vrij- 
dagen is de Buuf ook waar mogelijk open 
geweest voor vergaderingen, scholingen en 
bijeenkomsten van diverse bedrijven en 
organisaties. 

Stichting Toentje is onderdeel van de broed-
plaats Het Werk en is initiatiefnemer en penvo-
erder van de beoogde herbestemming van het 
meer karakteristieke en duurzamere deel van 
het complex. 

4 oktober 2019 heeft stichting Toentje een 
brief gestuurd naar college van B&W met 
daarin de vraag voor een gezamenlijke verken-
ning om de standplaats van de stichting en 
haar activiteiten te borgen voor de toekomst. 
De daaropvolgende reactie van Alfred Cazemier  
in de brief van 19 december 2019 is het ver-
trekpunt geweest voor dit herbestemmings- 
proces. 

In opdracht van gemeente Groningen is er een 
taxatie van het pand uitgevoerd door Hoving 
bedrijfsmakelaars Op basis van deze taxatie 
ligt er nu een voorstel voor een Erfpacht-  
canon en eenmalige opstalvergoeding vanuit 
de afdeling Vastgoed om het karakteristieke 
deel van het complex te behouden voor  
toekomstige generaties. Voorwaarde is dat de 
herbestemming naast een maatschappelijke 
ook een ruimtelijke waardevermeerdering van 
het gebied realiseert en stichting Toentje een 
toekomstbestendige exploitatiebegroting  
realiseert. Stichting Toentje heeft een  
bouwrapport laten opstellen om de staat van 
het gebouw en het achterstallig onderhoud in 
kaart te brengen en een inschatting te maken 
van de kosten t.b.v. verbouw en verduurzaming 
van het pand.

Met de herbestemming van de Paradijs- 
vogelstraat 10 borgen wij de sociale en  
ondernemende activiteiten i.s.m. onze samen-
werkingspartners voor de toekomst. Vanuit 
onze visie op duurzaam, lokaal en sociaal- 
ondernemerschap zetten wij in op een aantal 
inhoudelijke thema’s maar ook een aantal  
ruimtelijke thema’s zoals grotere biodiversiteit  
rondom het gebouw en verdieping van  
de groenstructuur om zo fysiek meer adem-
ruimte te realiseren tussen de hoogstedelijke 
verdichting binnen de Oosterhamrikzone, met 
andere woorden een Man-Made Blue Zone.
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Sandra Faber heeft als zakelijk ondersteuner 
de stichting per 31-12-2021 verlaten om zich 
te focussen op haar andere werkzaamheden. 
Sandra adviseert de Stichting nog op de 
achtergrond op het gebied van de horeca. De 
zakelijke leiding heeft Jos Meijers nu op zich 
genomen en hij draagt zorg voor de financiële 
borging van de activiteiten van de stichting. 

Margien Doze zet zich onvermoeibaar in voor 
borging van personeelsbeleid van de Stichting 
en projectleiding van Toentje Oosterparkwijk.
We zien een stabiele basis in het aantal deel-
nemers met een natuurlijk verloop. Dit betreft 
reguliere vrijwilligers uit de buurt, studenten 
en mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Een groot aantal van hen komt op eigen 
initiatief. Er is een groeiend aantal vrijwilligers 
dat wordt aangemeld om vanuit onze werker-
varingsplaatsen en werkbegeleidingstrajecten 
door te stromen naar een passende plek op de 
arbeidsmarkt, opleiding etc. Bij Toentje worden 
deze mensen begeleid door onze project- 
leiders. De positieve waardering blijkt uit het 
toenemend aantal aanmeldingen en positieve 
evaluaties.  

Inkomenssituatie vrijwilligers: 
Werk    9 personen
Wajong    0 personen
Wao/Wia   3 personen
Stufi    6 personen
Bijstand    8 personen, waarvan 1 participatiebaan
N.v.t    6 personen, partner is kostwinner, 
    of is inwonend bij ouders
Aow / pensioen   2 personen
UWV ZW/WW  4 personen
Stage   0 persoon
Anders   0 persoon, mensen met verplichte 
    dagbesteding via justitie  
 
Vrouwen: 26
Mannen: 22

Leeftijd tussen 17 en 74 

In heel 2021 zijn 39 personen gestopt, met als reden:
Verhuizing  3 personen
Opleiding  3 personen
Werk   5 personen
Therapie   6 personen
Ander v.w. werk   5 personen
Geen tijd meer  6 personen
Was stageplaats  3 personen
Te hoog gegrepen 3 personen
Gezondheid   5 personen

Personeel Per 1 september, eind van het zomerseizoen waren 
48 vrijwilligers werkzaam bij Stichting Toentje.
Over het hele jaar 2021 zijn 38 personen begonnen 
met vrijwilligerswerk op Toentje en Bie de Buuf

In 2021 werkten zo’n 48 vrijwilligers met  
verschillende achtergronden en drijfveren 
wekelijks voor Toentje en Bie de Buuf. 

Dit seizoen 
hadden we een 
hoger verloop in 
medewerkers als 
andere jaren. 
Dit had  
verschillende 
oorzaken; 
gezondheid, 
therapie, studie 
weer opgepakt of 
werk gevonden.

Het mes snijdt aan twee kanten: de 
vrijwilligers leveren de grootste bij-
drage aan het dagelijkse uitvoeren-
de 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 vertrouwen om persoonlijke 
uitdagingen aan te gaan.

BESTUUR
Naast de voorzittersrol van Arjen Boekhold en Secretaris Christine van der 
Vorm zijn er in 2021 twee vacante functies. Penningmeester Bert Horst  
heeft zijn termijn volgemaakt maar is nog actief betrokken en adviseert de 
organisatie in het herbestemmingsproces van de Paradijsvogelstraat 10.  
De organisatie staat voor een aantal groeikansen. Er is voor gekozen om van 
dit momentum gebruik te maken om de organisatievorm aan te passen aan 
de toekomstige groei. Momenteel zitten we in een reorganisatieproces i.s.m. 
CMOSTAMM en beogen we dit proces in april 2022 af te ronden.
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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. 
De nieuwe branding, huisstijl en website zijn inmiddels gelanceerd en worden 
verder uitgewerkt de komende jaren.

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,  
       Foodtrails   
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 Oosterparkwijk    Partner in wijkgerichte voedsel initiatieven,  
       sociale ontmoetingsplek
Akkerbouwbedrijf Nieuw Udengast   Partner in het Boeren voor de 
       Voedselbank project
Vereniging Impact Noord    Samenwerkingsverband voor ondernemen  
       met maatschappelijke impact
De Graanrepubliek, Koffiestation, 
Saakje Bakmeisje           Samenwerkingspartners herbestemming
Up to Us      Samenwerkingspartner Groninger 
       Zorgakkoord

SamenwerkingCommunicatie
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FINANCIËN
In de bijlage vindt u de jaarrekening van 2021, hieruit is 
op te maken dat we ondanks de uitdagingen van Corona 
het jaar met een klein positief resultaat van €6928,55 
mochten afsluiten, een deel (5K) van dit resultaat hebben 
we toegevoegd aan de bestemmingsreserve ten behoeve 
van het herbestemmingsproces. We hebben tevens een 
aantal prachtige bijdragen mogen ontvangen van diverse 
fondsen voor o.a. onze nieuwe bedrijfsauto. De beoogde 
verhoging in omzet voor 2021 is nagenoeg hetzelfde 
gebleven als in 2020. Het stichtingsvermogen blijft  
met €12.462,90 onder de VpB norm. Voor 2022 zijn we 
positief gestemd inmiddels zien we weer de stijgende  
lijn die we in 2019 hebben ingezet.

        
         

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

Projectleiding:
Margien Doze
Zakelijke- en projectleiding: 
Jos Meijers

Ontwerp: 
Lisa Sportel
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In Toentje 
groeit de stad.


