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Inleiding
Op het afgelopen jaar kunnen we weer trots terugkijken.
BuurtBuik is gegroeid en we hebben nog meer mensen
kunnen helpen. Ondanks alle restricties is in 2021 een
nieuwe locatie gestart in Amsterdam Oud-Zuid en zijn er
maar liefst twee nieuwe locaties in Utrecht begonnen:
Oost en West. In Rotterdam, Utrecht en Amsterdam zijn
afgelopen jaar door honderden vrijwilligers duizenden
maaltijden en voedselpakketten uitgedeeld.
We kijken uit naar het achtste jaar BuurtBuik waarin we
nog meer buurten kunnen verbinden en mensen kunnen
helpen. En iedereen kan een steentje bijdragen: door
voedsel te doneren, te helpen met koken en uitdelen,
geld te geven of gewoon door een praatje te maken. Het
enthousiasme van de vrijwilligers en de eters, het succes
van de BuurtBuik-locaties, maar ook de donaties en de
samenwerkingen met bedrijven, fondsen en gemeentes,
laat zien dat er veel mensen zijn die graag iets doen
voor een ander. Samen maken we de wereld een beetje
mooier – en dat blijven we doen.
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INLEIDING

Terugblik
2021

Nog een jaar afhaalmaaltijden
En ook 2021 stond grotendeels weer in het teken van corona
en de maatregelen. Gelukkig konden we ondanks de
lockdowns wel doorgaan met koken in buurthuizen en kerken.
Het eten werd opgehaald en een aantal locaties ook
bezorgden bij mensen die om gezondheidsredenen niet zelf
kunnen langskomen. We zijn ook erg blij met de samenwerking met het sociale netwerk, dat geregeld mensen naar
BuurtBuik verwijst.
Ook met de – tijdelijke – versoepeling van maatregelen zijn
dit jaar maaltijden uitgedeeld en niet geserveerd. Op lokaal
niveau waren er extra kosten omdat er iedere week
verpakkingsmateriaal nodig is om de maaltijden in te doen, of
omdat er herbruikbare plastic containers zijn aangeschaft.
Dat komt omdat maaltijden serveren aan tafel met anderhalve
meter ruimte betekent dat er veel minder mensen een maaltijd
zouden kunnen krijgen. En het aantal eters in sinds het begin
van de pandemie alleen maar gestegen. Helaas moeten we
soms ook mensen teleurstellen. Daarom staat niet 2021 maar
2022 op de kalender als het jaar waarin we hopen weer
terug te keren naar samen eten.
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TERUGBLIK 2021

Terugblik 2021
Meer BuurtBuik!
De groei van BuurtBuik gaat zoals gehoopt gestaag voort. De extra
locaties in Utrecht in 2021 brengen het totale aantal BuurtBuiken naar
12. In Amsterdam heeft Oud-Zuid het stokje overgenomen van Zuid* en
groeide de nieuwe locatie Centrum uit naar een powerhouse met meer
dan 100 maaltijden per week. Succesvolle fundraising en fondsenaanvragen hebben een stevig fundament gelegd waar de nieuwe
locaties een aantal jaar op vooruit kunnen.
Bestaande en herstarte locaties zijn doorgegaan met afhaalmaaltijden
en alleen de locatie Amsterdam Zuidoost is langdurig dicht geweest,
omdat de locatie in een sportkantine gehuisvest is – hier waren de
uitzonderingsregels die wel in buurthuizen golden niet van toepassing.
*in overleg met de coördinator van het Huis van de Wijk en betrokken
BuurtBuik-vrijwilliger is besloten om pas een herstart te maken met
BuurtBuik Zuid als zich een nieuw volledig bestuur heeft gevormd.

Dagelijks Bestuur: investeren in continuiteit en kwaliteit
Een belangrijke investering was het aanstellen van een Dagelijks Bestuur
voor een half jaar ter bevordering van de interne communicatie. Dankzij
de inzet van het Dagelijks Bestuur zijn processen in kaart gebracht en
gestroomlijnd, is met de inrichting van een intranet op SharePoint de
digitale informatievoorziening aan bestuursleden verbeterd. Ook is een
administratieve onboarding procedure gestart zodat nieuwe vrijwilligers
beter landen in de organisatie. Hierbij hoort ook het aanvragen van een
VOG en het kennisnemen van de gedragscode en de contactgegevens
van de vertrouwenscontactpersoon. Na afloop van het half jaar zijn
structurele verbeteringen in de digitale huishouding, informatiedeling en
financiële administratie doorgevoerd. Het structureel en incidenteel
inzetten van betaalde ondersteuning is hierbij onmisbaar gebleken.
De kwaliteitsslag is ook gemaakt in een verbetering van de huisstijl, een
update van de website, het regelmatig versturen van nieuwsbrieven en
het bijhouden van de socials, een informatief en mooi vormgegeven
jaarverslag, het onderhouden van contacten met (potentiële) sponsoren
en het ondersteunen van lokale besturen. De digitale kwartaalmeetings
met besturen en kennisdeling door verschillende locaties te bezoeken
horen hier ook bij.
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Terugblik 2021

Veiligheid, verbinding en plezier
Een van de conclusies van het dagelijks bestuur is dat er aandacht moet
zijn voor meer plezier in het vrijwilligerswerk. Er wordt veel gevraagd
van vrijwilligers die vaak een fulltime baan hebben. Daarom is het
belangrijk te investeren in goede administratieve en praktische
ondersteuning van het bestuur van de Stichting en de lokale besturen.
Maar ook ruimte voor ontmoeting en samen nadenken over de toekomst
van BuurtBuik op een strategiedag en borrels. De geplande trainingen
zoals HACCP (voedselveiligheid) en BHV (bedrijfshulpverlening) konden
in 2021 veelal niet doorgaan door beperkingen, maar zodra het kan
worden deze weer aangeboden.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
De nieuwe wet WBTR heeft het Stichtingsbestuur aan het denken gezet
over verantwoordelijkheden, verantwoording, inspraak en de toekomst
van BuurtBuik. De verwachting is dat dat de komende jaren tot nieuwe
statuten en mogelijk veranderingen in het bestuur zal leiden.
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BuurtBuik 2021
IMPACT IN CIJFERS

12

MEER DAN

450

LOCATIES

VRIJWILLIGERS

Amsterdam
Centrum
Noord
Nieuw-West
Oud-West
Oost
West
Zuid
Zuidoost

9

35.000

BESTUREN

UUR VRIJWILLIGERSWERK

Rotterdam

26.000 78.000 kg

Utrecht
Overvecht
Oost
West

3

STEDEN
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BUURTBUIK IN CIJFERS

MAALTIJDEN
UITGEDEELD

VOEDSEL GERED

Highlights 2021
ONZE LOCATIES
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LOCATIES

Amsterdam Centrum
HUIS VAN DE BUURT HET CLAVERHUIS

BuurtBuik Centrum heeft zich vanaf haar start in oktober 2020
razendsnel ontwikkeld. Ondanks corona bleek Centrum al snel
in staat te zijn om te koken voor 120 tot 150 mensen. Hoewel
dit aantal onder normale omstandigheden nooit bereikt had
geworden via het normale concept van BuurtBuik als sit-down
lunch, bleek dit juist tijdens deze tijd een geweldige
tussenoplossing. Veel maaltijden zijn met de nieuw
aangeschafte BuurtBuik bakfiets bezorgd. Maar ook een groot
aantal mensen kwamen hun maaltijd ophalen.
Ondanks dat de horeca stillag, wist Centrum toch haar
leveranciers van voedsel te vinden bij bedrijfskantines,
supermarkten en bakkers. Eigenlijk is er vanaf het begin tot op
heden geen tekort aan gered voedsel geweest. Natuurlijk is
BuurtBuik-centrum ook veel dank verschuldigd aan Stichting
Dock die bereid was om Het Claverhuis elke zaterdag
beschikbaar te stellen. En dankzij nieuwe sponsors in 2021
welkom door de extra kosten vanwege corona, heeft BuurtBuik
Centrum een mooie toekomst.

DIEPTEPUNT 2021

HIGHLIGHTS 2021
Een kerstcadeau van Pixel Universe:
een gesponsorde promotiefilm voor
onze social media.

150

Niet het normale BuurtBuik concept
kunnen uitvoeren.

RUIM

VRIJWILLIGERS

4

6000
MAALTIJDEN
UITGEDEELD

BESTUURSLEDEN

5-6

DAGCO'S
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9

PLANNEN 2022
We hopen onze deuren te openen
met het oorspronkelijke concept van
een uitgeserveerde driegangenlunch
Veel aandacht besteden aan de
cohesie van de buurt en buren
(kansarm en welgesteld) die elkaar
gaan ontmoeten in het Claverhuis
op zaterdag.

LEVERANCIERS

PvH (PeoplesPlace+)
Albert Heijn (2 locaties)
Ekoplaza
Jumbo Westerstraat
Odin
Waldo Pattisier
Zapp online supermakt
Bunzl Retail & Industry

BEGINSALDO*

8.158
EINDSALDO

4.192
*Het verschil met het jaarverslag 2020 is
dat toen alleen het bedrag op de Triodosrekening is geteld en nu ook het saldo van
de BUNQ-rekening is bijgeteld.

Amsterdam Noord
VERSCHILLENDE LOCATIES IN NOORD*

Terugkijkend op 2021 was het een bijzonder jaar. Door
corona waren we verplicht om maaltijden bij de deur af te
geven. We kunnen de tijd niet meer heugen dat we
gezamenlijk gegeten hebben. Het ziet ernaar uit dat dit binnen
afzienbare tijd toch weer gaat gebeuren. We zijn ook
benieuwd wat dat met onze groep eters gaat doen.
Afgelopen jaar was de horeca vaak dicht. we waren daar voor
onze voedseltoevoer te afhankelijk van geworden. Daarom
hebben we de kring van leveranciers aanzienlijk uitgebreid.
Hierdoor hebben we nooit zonder eten gezeten.
*Ook bijzonder waren de locatiewisselingen. We waren in de
Verbroederij, in buurthuis de Meeuw, Taverno Willi Becher,
Bredero school en tot slot weer gewoon op het Koekoeksnest.
Komend jaar gaan we naar het van der Pekhuis. Dank aan
alle locaties en in het bijzonder het Koekoeksnest voor alle
steun en support die ze ons afgelopen jaar hebben gegeven.
Damaris, Rogier, Ruby, Jan-Kees

HIGHLIGHTS 2021

DIEPTEPUNT 2021

Onze grootste prestatie is dat we
ondanks de nodige tegenslagen het
gehele jaar open zijn gebleven!
Gaandeweg met een (nieuw) bestuur en
vrijwilligers een goed team gevormd.
Onze vrijwilligers zijn betrokken en
trouw in hun opkomst en fijn om mee
samen te werken.

22

Dieptepunten waren o.a. de sluiting
van de restaurants en de cateraars,
Het overlijden van een van onze
gasten ons diep getroffen.

ONGEVEER

VRIJWILLIGERS

3

3000
MAALTIJDEN
UITGEDEELD

BESTUURSLEDEN
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16

PLANNEN 2022
Nieuwe locatie van der Pek wordt
geheel verbouwd.
Met moeders van de Banne een
samenwerking aangaan met de
diaconie van de Banne. We leveren
groente aan waarmee op zondag
soep voor de kinderen in de buurt
gekookt kan worden.

LEVERANCIERS

Landmarkt
Voedselbank
Goudfazant
Hotelschool
De Garage
Broeinest
FC Hyena
Hete Peper
De Hangar
Fotostudio
De Curve
Lindenhoff
Ekoplaza
Holiday Inn
Bizim Ufuc
Architectenbureau

BEGINSALDO*

4.059
EINDSALDO

4.477
*Het verschil met het jaarverslag 2020 is
dat toen alleen het bedrag op de Triodosrekening is geteld en nu ook het saldo van
de BUNQ-rekening is bijgeteld.

Amsterdam Oost
ELTHETOKERK

Met een grote groep trouwe vrijwilligers koken wij elke week
op maandagmiddag in de Elthetokerk een heerlijke maaltijd
voor meer dan 100 eters. Hiervoor gebruiken wij ingrediënten
die anders weggegooid zouden worden, aangeleverd door
onze zeer gewaardeerde leveranciers. Zo hopen wij onze
stadsgenoten elke week lekker eten en veel gezelligheid te
brengen.
De Elthetokerk op de Javastraat maakt het - met een prachtige
keuken - voor ons mogelijk om wekelijks weer wat moois op
tafel te zetten met onze fijne vrijwilligers. Hierbij delen wij
vanwege de coronapandemie voorlopig nog elke maandag
van 17:00 tot 18:00 uur maaltijden en producten uit aan onze
gasten vanuit de Elthetokerk. In de toekomst hopen wij het
echter weer mogelijk te kunnen maken om samen met onze
gasten op locatie te eten! Niet alleen gered eten, maar ook
gezelligheid moet je delen!
Lieve, Julia, Ed, Renée en Roeland

HIGHLIGHTS 2021

DIEPTEPUNT 2021

Dat we het iedere week weer voor
elkaar krijgen met een mega
enthousiast team werkelijk te koken
in de Elthetokerk in Amsterdam!

20

Wij vinden samen koken én eten
het allerleukste om te doen. De
verbinding, het samen zijn; we
missen dat enorm. Hopelijk mogen
we snel weer met grote groepen bij
elkaar komen.

RUIM

VRIJWILLIGERS

5

4000
MAALTIJDEN
UITGEDEELD

BESTUURSLEDEN

5

DAGCO'S
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PLANNEN 2022
Samen koken, samen eten! We
hopen dat we dit in de Elthetokerk
kunnen en mogen realiseren want
dat is een mega fijne locatie met
een fantastische keuken en
geweldig team!

LEVERANCIERS

Stach
Instock
Aslan Versmarkt
Rise Bakery
Marqt
Ekodis Natuurmarkt
Groenteboer Christiaan
Huygensplein
Odin Czaar Peterstraat

BEGINSALDO*

55
EINDSALDO

2.245
*Het verschil met het jaarverslag 2020 is
dat toen alleen het bedrag op de Triodosrekening is geteld en nu ook het saldo van
de BUNQ-rekening is bijgeteld.

Amsterdam Oud-West
CREMERPLEIN

Wow, wat was het een bewogen jaar! Wij zijn dankbaar en
vooral trots op de onuitputtelijke inzet van onze vrijwilligers.
Zonder hun support en flexibiliteit van het afgelopen jaar was
het niet mogelijk geweest om 3250 maaltijden aan de buurt uit
te delen.
Hoogtepunten van onze locaties waren de donaties van
HolyRavioli (lees: kilo's ravioli!!), heerlijke chocomel van
Verkade, en het meekoken van twee chefs van Netflix. Dank
jullie wel! Aankomende jaar kijken wij vooral uit om weer open
te gaan en zijn wij al druk met alle voorbereidingen om het
wederom een succes te maken.
Onze 'secret recipe'? Lief zijn voor elkaar, gezelligheid en een
vleugje creativiteit.
Groetjes,
Bestuur Oud-West

HIGHLIGHTS 2021

DIEPTEPUNT 2021

HolyRavioli doneerde kilo's ravioli
Warme chocomel van Verkade
Oliebollen gemaakt voor oud & nieuw
Meekoken van chefs vanuit Netflix
Inzet en flexibiliteit van onze
vrijwilligers
Twee nieuwe bestuursleden (Zita en
Zazi)

35

Niet open kunnen gaan door
corona.

ONGEVEER

VRIJWILLIGERS

4

3250
MAALTIJDEN
UITGEDEELD

BESTUURSLEDEN

8

PLANNEN 2022
Werven van nieuwe bestuursleden
om het team compleet te maken
Werven van nieuwe fietsers
Opleiden en trainen van dagco's
Open gaan om maaltijden op
locatie te serveren
Gezellig bandje uitnodigen tijdens
een lunch

LEVERANCIERS

Albert Heijn (2x)
Jumbo City
Gorilla's, (2x)
Stach
Bakery
Aziz supermarkt

BEGINSALDO*

8.431
EINDSALDO

6.331
*Het verschil met het jaarverslag 2020 is
dat toen alleen het bedrag op de Triodosrekening is geteld en nu ook het saldo van
de BUNQ-rekening is bijgeteld.

12 |

LOCATIES

Amsterdam Oud-Zuid
HUIZE LYDIA

Locatie Oud-Zuid opende haar deuren in mei 2021, middenin
coronatijd. Na een goed georganiseerde opstart hoopte het
bestuur en haar 40 vrijwilligers de 80 eters die zij wekelijks
een goed gevuld tasje laten afhalen, te mogen ontvangen in de
eetzaal aan het mooie Roelof Hartplein. Helaas lieten de
versoepelingen lang op zich wachten en staat de Grand
Opening nu gepland in de eerste week van mei 2022,
waarmee de locatie eveneens haar eenjarig bestaan zal
vieren. Het bestuur kijkt nu al uit naar deze feestelijke dag!
Teun, Lizzy, Sander, Wieke & Hannah

HIGHLIGHTS 2021

DIEPTEPUNT 2021

In mei 2021 de oprichting van de
nieuwe locatie Oud-Zuid aan het
mooie en gezellige Roelof
Hartplein.

40

Op locatie eten keer op keer
moeten uitstellen wegens
beperkende coronamaatregelen.

ONGEVEER

VRIJWILLIGERS

5

1400
MAALTIJDEN
UITGEDEELD

BESTUURSLEDEN

3

De grand opening waarbij we onze
eters eindelijk op onze mooie
locatie mogen ontvangen.

LEVERANCIERS

Marqt Olympiaplein
AH Rijnstraat
AH Gerrit vd Veen
Groenteboer Wessels
Rise Bakery

BEGINSALDO*

104
EINDSALDO

8.496
*Het verschil met het jaarverslag 2020 is
dat toen alleen het bedrag op de Triodosrekening is geteld en nu ook het saldo van
de BUNQ-rekening is bijgeteld.

DAGCO'S
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LOCATIES

Amsterdam Nieuw-West
STICHTING DE BRUG

BuurtBuik-locatie Nieuw-West kookt nog steeds vanaf de
alternatieve locatie bij De Brug. Maar er wordt niet meer
gezocht naar een nieuwe locatie: hier wordt juist geïnvesteerd
in de keuken! Er wordt nog steeds iedere zondag soep gekookt
die wordt opgehaald, in 2022 hopen ze ook hier weer terug
aan tafel te gaan. Nieuw-West was de eerste locatie die met
herbruikbare plastic bakjes werkte: het bakje van de week
ervoor wordt ingeleverd en de eter krijgt een schoon bakje met
eten mee. Andere locaties hebben hun voorbeeld gevolgd - dat
scheelt een hoop afval aan wegwerpverpakkingen en dus in de
kosten voor de locatie!
Milana, Sieger en Eline

HIGHLIGHTS 2021

DIEPTEPUNT 2021

De fijne vrijwilligers, de leuke
dingen die we hebben
georganiseerd zoals burendag en
de gezellige sfeer in de Brug.

20

Minder toekomstplannen en
bestuursleden die opstapten.
Hierdoor ook een minder hecht
team. Helaas ook een aantal
akkefietjes.

ONGEVEER

VRIJWILLIGERS

3

1500
MAALTIJDEN
UITGEDEELD

BESTUURSLEDEN

2

PLANNEN 2022
Nieuwe oven op de locatie dus
meer echte maaltijden, en hopelijk
natuurlijk weer open gaan dat we
met iedereen op locatie kunnen
eten.

LEVERANCIERS

Albert Heijn
Lokale groenteboer

BEGINSALDO*

6.895
EINDSALDO

7.095
*Het verschil met het jaarverslag 2020 is
dat toen alleen het bedrag op de Triodosrekening is geteld en nu ook het saldo van
de BUNQ-rekening is bijgeteld.
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LOCATIES

Amsterdam West
BUURTCENTRUM HORIZON

Nadat we in 2020 een tijdje zijn uitgeweken in de Hebron
Kerk is BuurtBuik West is sinds januari 2021 weer terug op de
oude vertrouwde locatie aan de Hembrugstraat 156, in
buurtcentrum de Horizon. Dit jaar hebben we uitdagingen
gehad vanwege wisselingen in vrijwilligers en coördinatoren
en bestuursleden, maar toch staan we elke week weer te
kokkerellen met een club enthousiaste vrijwilligers. Ook dit jaar
hebben we de buurtbewoners van de Spaarndammerbuurt blij
weten te maken met onze vegetarische maaltijden. Daarnaast
is het ons grotendeels gelukt om niet meer afhankelijk te zijn
van disposables bij uitgifte van de maaltijden maar maken we
gebruik van plastic bakjes die de gasten elke week
terugbrengen voor hergebruik. Hier zijn we trots op!
Grace, Iris en Suzanne

HIGHLIGHTS 2021

DIEPTEPUNT 2021

Weer terug naar onze oude
vertrouwde kooklocatie in
Buurtcentrum de Horizon.
We zijn voor het grootste deel af
van onze disposables en werken nu
voor afhaal met plastic bakjes die
we wekelijks hergebruiken

100

Uitdaging met wisselende
beschikbaarheid aan vrijwilligers,
coördinatoren en bestuursleden
Het overlijden van twee van onze
gasten.

ONGEVEER

VRIJWILLIGERS

3

2600
MAALTIJDEN
UITGEDEELD

BESTUURSLEDEN

7

Wekelijks weer bakken voor onze
eters. We missen het maken van
onze signature bananenbrood
Een voorzitter vinden voor ons
bestuur.

LEVERANCIERS

Slagerij Al Boughaz
Slagerij Tuana
De echte Groenteman
Ekoplaza
Stach,
Marqt Keuken
PvH (PeoplesPlace+)

BEGINSALDO*

3.967
EINDSALDO

2.855
*Het verschil met het jaarverslag 2020 is
dat toen alleen het bedrag op de Triodosrekening is geteld en nu ook het saldo van
de BUNQ-rekening is bijgeteld.

DAGCO'S
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LOCATIES

Amsterdam Zuidoost
ZUIDOOST UNITED

Zuidoost is een gezellige locatie waar de meeste gasten,
kinderen zijn. De locatie is een sportpark, waardoor het net
even anders is. We hebben een klein gezellig team dat met
veel plezier en passie helpt met het bereiden van de
maaltijden.
Ook in 2021 waren de deuren van Zuidoost helaas voor het
grootste gedeelte gesloten. Vanwege de coronamaatregelen
konden we op locatie, een sportkantine, niet meer koken.
Jacqueline

Foto: Iratxe Alvarez

HIGHLIGHTS 2021

DIEPTEPUNT 2021

PLANNEN 2022

Kort opengeweest in september

Langdurige sluiting door
coronamaatregelen, omdat we in
een sportkantine zitten

Locatie uitbreiden met meer
vrijwilligers en misschien een extra
kookdag

7

RUIM

VRIJWILLIGERS

1

1000

1
LEVERANCIER
Hello Fresh

BEGINSALDO

0

PAKKETTEN
UITGEDEELD

BESTUURSLID

EINDSALDO

0
16 |

LOCATIES

Rotterdam
CULTUURPLAATS TARWEWIJK

Een bijzonder jaar was het voor BuurtBuik Rotterdam in de wijk
Charlois (Sjaarloos). In 2020 hebben we met horten en stoten
ons door corona heen geslagen. 2021 zou het jaar worden
waarin we structuur konden aanbrengen in de organisatie,
orde op zaken stellen voor de toegewijde vrijwilligers en nog
meer gasten konden bedienen. Mispoes!! We gingen van
lockdown afhaalmaaltijden naar weer het herintreden van
BuurtBuik diners in de zomer en toen we in de winter weer
terug moesten naar afhaalmaaltijden was dat wel een domper.
Maar we hebben vooral ook supermooie momenten
meegemaakt. Van emotionele en sociale ondersteuning voor
wie dat ook nodig had, naar nog meer toppers onder de
vrijwilligers en een heus Rotterdams loflied voor één van onze
vrijwilligers die zich elke week weer inzet voor BuurtBuik. Dat
loflied is dan wel weer verplaatst naar begin 2022, maar dat
mag de pret niet drukken. Nu hopen dat corona niet weer
parten speelt…. En anders maken we er weer wat anders
moois van, want VOEDSEL VERBINDT.

HIGHLIGHTS 2021

DIEPTEPUNT 2021

De wederopening van BuurtBuik in
de zomer van 2021. De blijdschap
en het enthousiasme waarmee
mensen weer langskwamen was
heel fijn. Daar doen we het voor!
Conclusion doneerde 2500 euro

30

De lockdown in de winter van
2021. We waren weer een langere
tijd open voor diner in Rotterdam
Charlois. Toen op 1 december
2021 de heel samenleving weer op
slot ging en….. er wederom alleen
nog maar afgehaald kon worden.

RUIM

VRIJWILLIGERS

4

950
MAALTIJDEN
UITGEDEELD

BESTUURSLEDEN

2

Structuur en de continuïteit van de
organisatie weer beetpakken,
We zoeken nog toegewijde
bestuursleden en dagcoördinatoren
We hebben de wens om meerdere
locaties op te starten.

LEVERANCIERS

Marktkraamhouders op
de Afrikaandermarkt
Jordy's Bakery
Fenix Food loodsen

BEGINSALDO*

14.565
EINDSALDO

13.258
*Het verschil met het jaarverslag 2020 is
dat toen alleen het bedrag op de Triodosrekening is geteld en nu ook het saldo van
de BUNQ-rekening is bijgeteld.

DAGCO'S
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LOCATIES

Utrecht Overvecht, Oost en West
BUURTHUIZEN DE BOOG, STERRENZICHT EN ROSA

Wat was 2021 een bijzonder jaar voor BuurtBuik in Utrecht.
Vliegensvlug hebben we 2 fantastische locaties geopend, 1 in
Oost en 1 in West. Zo zijn we ook van 25 naar 80 vrijwilligers
gegroeid en redden we wel 3x zoveel voedsel als eerst. Maar,
dit betekent ook dat we in 2021 kritisch hebben moeten kijken
naar onze organisatie en de aansturing van vrijwilligers. Dit
was soms best lastig, maar gelukkig kunnen we nu met trots
zeggen dat onze 2 nieuwe locaties echt goed staan. Het is
ontzettend mooi om te zien hoe gauw vrijwilligers ingewerkt
zijn, enthousiast zijn over BuurtBuik, en zelf ook weer nieuwe
gasten en vrijwilligers aantrekken. BuurtBuik begint in Utrecht
echt een stevige organisatie en naam te worden en we zijn
enthousiast om dit in 2022 door te gaan zetten, en BuurtBuik
nog beter te maken in deze stad.
Eva, Lenneke, Tessa en Donatas

HIGHLIGHTS 2021

DIEPTEPUNT 2021

Opening Utrecht Oost en West
Een geslaagde zomerBBQ met
vrijwilligers van al onze locaties.
Goedkeuring subsidieaanvraag
''vrijwillige inzet voor elkaar''
waarmee we een nieuwe zzp'er
hebben aangenomen.
Een donatie van 5000 euro!

Af en aan lockdowns en nieuwe
regels voor buurthuizen..... Maar
ook in 2021 bleken onze locaties
heel veerkrachtig te zijn!

80

RUIM

VRIJWILLIGERS

4

1800
MAALTIJDEN
UITGEDEELD

BESTUURSLEDEN

4

DAGCO'S
LOCO'S

18 |

LOCATIES

9

PLANNEN 2022
Nog 1 locatie openen in Utrecht!
Onze 3 locaties in Utrecht nog
sterker en beter maken.
Vrijwilligers aan BuurtBuik
verbinden en hen nog meer
ondersteunen waar nodig.

LEVERANCIERS

Bakkerij Nimet
Sultan Food center
Slagerij Najma
Seven Seas Seafood
Voedselbank Oost
Persepolis
Hira
Al Halabi
Stach

BEGINSALDO*

27.906
EINDSALDO

42.645
*Het verschil met het jaarverslag 2020 is
dat toen alleen het bedrag op de Triodosrekening is geteld en nu ook het saldo van
de BUNQ-rekening is bijgeteld.

Organisatie 2021
Statutaire doelstelling

Visie

Op 26 september 2014 is Stichting BuurtBuik
opgezet. In de statuten is onderstaande
doelstelling opgenomen:

In een wereld waar voedselverspillling bestaat,
helpen wij de gemeenschap door door dit om te
zetten naar gratis verspillingsvrije maaltijden.
Maaltijd voor maaltijd.

1. De Stichting heeft ten doel de beëindiging
van voedselverspilling, de beëindiging van
honger, het bevorderen van sociale cohesie
op buurtniveau en voorts al hetgeen
rechtstreeks of zijdelingsverband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
2. De Stichting tracht haar doel ondermeer te
verwezenlijken door:
a. het dagelijks ophalen/verzamelen van
voedsel bij voedselproducenten en de
distributie daarvan aan hen die het nodig
hebben een en ander op buurtniveau;
b. het organiseren van activiteiten.
3. De Stichting heeft met het totaal van haar
algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk.

Missie
BuurtBuik zorgt voor een betere buurt; door
voedsel te redden en mensen te verbinden. We
onderscheiden ons door duurzame idealen te
verbinden aan sociale bevlogenheid. Onze
gratis maaltijden van gered voedsel zijn gratis:
iedereen is welkom. We werken hoofdzakelijk
met vrijwilligers en werken waar mogelijk samen
met lokale partners om tastbare impact te maken
op buurtniveau.

ORGANOGRAM

Onze organisatie

Stichtingsbestuur
Ondersteuning
Coördinator

Academy

Vertrouwenscontactpersoon

Amsterdam Noord

Amsterdam Oost

Dagelijks Bestuur

Lokale Besturen
Amsterdam Centrum

Amsterdam Nieuw-West

Amsterdam Oud-West

Amsterdam Oud-Zuid

Amsterdam West

Amsterdam Zuidoost

Rotterdam

Utrecht Overvecht

Utrecht Oost

Utrecht West
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Het Stichtingsbestuur, de
trainers van de Academy en de
lokale besturen verrichten de
werkzaamheden onbezoldigd.
Het dagelijks bestuur en de
coördinatoren ontvangen een
vergoeding voor de verrichte
werkzaamheden. Verder werken
wij uitsluitend met vrijwilligers
die op of voor onze locaties
aan het werk zijn.

Organisatie 2021
BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Bestuur Stichting BuurtBuik
Jeroen Kamstra - voorzitter
Robert Jan van Weele - penningmeester (tot april
2021)
Rolf Peters - penningmeester (sinds april 2021)
Hanneke Westerman - Academy
Liselotte van der Caaij - Academy
Kathelijne Eisses - Fondsenwerving
Carlyn Hendriks - Communicatie
Tjon Chen - Vrijwilligers (sinds juli 2021)
Dagelijks Bestuur (tot juni 2021)
Annabel Koops
Grace Dechène
Kathelijne Eisses

Projectondersteuning
Annabel Koops (tot 1 juli 2021)
Roosmarijn Alderden (sinds 1 juli 2021)
Brit Louter (projectleider uitbreiding Utrecht)
Dominique Loof (sinds oktober 2021)
Academy Trainers
Natalene, Paul, Judith, Liselotte, Hanneke
Vertrouwenscontactpersoon
Roel Raterink
Ambassadeur
Eric Corton

LOKALE BESTUREN

Amsterdam Centrum
Theo
Olivia
Maaike
Quint
Afgetreden: Theodoor, Sanne,
Esther
Amsterdam Noord
Jan-Kees
Luce
Damaris
Frea
Amsterdam Oost
Lieve
Julia
Ed
Renée
Roeland
Afgetreden: Roos en Kaz

Amsterdam Nieuw-West
Eline
Milana
Sieger

Rotterdam
Dick
Mitch
Afgetreden: Paula, Maarten

Amsterdam Oud-West
Liza
Malika
Zita
Zazi

Utrecht
Eva
Lenneke
Tessa
Donatas

Afgetreden: Vonne, Britte
Amsterdam West
Grace
Iris
Suzanne
Afgetreden: Anouk, Maartje
Amsterdam Zuidoost
Jacqueline

Afgetreden: Maxime, Iris,
Lilian
Amsterdam Oud-Zuid
Teun
Lizzy
Sander
Wieke
Hannah
Afgetreden: Nina, Eva,
Saartje

...en al onze fantastische vrijwilligers
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Communicatie
DOELEN IN 2021

Merk en visuele identiteit
Om BuurtBuik als merk meer herkenbaar te
maken, zijn we in 2021 verdergegaan met het
professionaliseren van het BuurtBuik-merk en
haar visuele identiteit. Alle communicatiebestuursleden trainen we de merkrichtlijnen en
ondersteunen we zo nodig bij de vormgeving.
Op ons nieuwe interne communicatieplatform
zorgen we dat dit alles goed gedocumenteerd
staat.

Samenwerkingen & campagnes
Op het gebied van samenwerkingen en campagnes
is er ook een slag geslagen. Een bijzonder initiatief
was de “World Disco Soup Day” georganiseerd
door de Slow Food Youth Network. De dag stond in
het teken om bewustzijn te creëren rondom
voedselverspilling. Over de hele wereld werd er op
deze dag soep gemaakt en gedanst.
Andere bijzondere initiatieven waren onder andere
de “Verspillingsvrije Week” en de “Smaak van
Amsterdam”. Tijdens de Verspillingsvrije Week,
georganiseerd door Samen Tegen Voedselverspilling,
inspireerden we mensen om verspillingsvrij te kopen,
te koken en te bewaren.
Voor het voedselinitiatief de Smaak van de
Amsterdam, georganiseerd door Van Amsterdamse
Bodem, genereerden we aandacht voor het
toegankelijk en aantrekkelijk maken van lokaal,
gezond, lekker en duurzaam voedsel. Het recept
“de Smaak van Amsterdam” is verspreid onder onze
volgers en eters.
Daarnaast hebben we vanuit Pixel Universe een
geweldig kerstcadeau ontvangen in de vorm van een
promotievideo, waarin we iedereen het BuurtBuikgevoel hebben weten te geven.
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Communicatie
Media
De media weet BuurtBuik steeds makkelijker te vinden met
reportages en interviews. Onder andere NPO radio 4 was
langsgekomen op BuurtBuik-locatie in Rotterdam. In de opname
licht een BuurtBuik-bestuurslid mooi toe hoe BuurtBuik voor
verbinding tussen mensen zorgt en soms ook eenzaam zijn.
Daarnaast sprak de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA)
podcast, ‘Mensen maken Mokum’, met onze vrijwilliger en
ambassadeur Eric Corton over zijn ervaringen bij BuurtBuik.
Ook de Jonge Klimaatbeweging benaderde ons voor een
gesprek over de rol van burgerinitiatieven in de coronacrisis.
Aan tafel zat bestuurslid Nina Somer uit Amsterdam Oud-Zuid.
Ze hebben het gehad over haar vrijwilligerswerk, haar
bijdragen aan het klimaat en wat de toekomst is van
burgerbijdragen aan het klimaat.

Social media
BuurtBuik is erg actief op de sociale media. In 2021 hebben we
bijna dagelijks content via al onze kanalen weten te delen. Met
name de Instagram stories werden veel als medium gebruikt. De
interactie op Facebook is aan het afnemen. Daarentegen neemt
de interactie op LinkedIn en Instagram juist toe.

Interne communicatie
In 2021 hebben we een grote slag geslagen op het
gebied van interne communicatie. We hebben een nieuw
intern communicatieplatform gecreëerd, waarop alle
relevante informatie voor BuurtBuik-bestuursleden
gecentraliseerd staat. Hierdoor hebben de bestuursleden
altijd toegang tot de meest up-to-date informatie,
waardoor we efficiënt met elkaar kunnen samenwerken.
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WEBSITEBEZOEKERS IN 2021:

17000

BuurtBuik 2021
COMMUNICATIE IN CIJFERS

FACEBOOK VOLGERS:

3800 +9%

AANTAL DONATIES VIA
DE WEBSITE IN 2021:

426

INSTAGRAM VOLGERS:

2700 +16%
LINKEDIN VOLGERS:

1200 +25%

TOP POSTS FACEBOOK
Naast de informatieavond van
locatie Utrecht op 19 juli die
4173 mensen bereikte,
haalde World Disco Soup
Day Utrecht en de oproep
voor vrijwilligers in
Amsterdam West de top 3.

YOUTUBE VOLGERS:

16 +25%
Peildatum 31-12-2021, stijging t.o.v. 1-1-2021

TOP POSTS INSTAGRAM

PROFIEL SOCIAL MEDIA VOLGERS:
bereik

likes

26%

55-64
9%

74%

Het grootste deel zit in de

45-55
16%

25-34
44%

leeftijdscategorie 25-34
jaar en is woonachtig in
Amsterdam, Utrecht,
Rotterdam, Den Haag en
Haarlem.
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18-24
4%

35-44
23%

Academy
Het afgelopen jaar heeft de Academy locaties
ondersteund bij het anticiperen op veranderende
coronamaatregelen. Het schakelen tussen aan
tafel eten en afhaalmaaltijden heeft veel tijd en
energie gekost van vrijwilligers. De coronamaatregelen maakte dat een groot deel van de
trainingen nog steeds online hebben moesten
plaatsvinden.

Waar locaties in 2021 veel behoefte aan
hadden waren het vinden en behouden van
nieuwe vrijwilligers. Door de coronarestricties
zien de werkzaamheden van een vrijwilliger er
anders uit dan voor de pandemie. Om deze
reden heeft de Academy, samen met de
BuurtBuik-coördinator, lokale besturen
ondersteund bij het uitzetten van vacatures.

Proactief

Welkom

In 2021 is de Academy gestart met het
opzetten van een structuur die meer proactief
dan reactief is van aard. Er waren meer checkin momenten met locaties en er is veel werk
verzet om structureel samen met locaties de
steeds veranderende maatregelen het hoofd te
bieden. Dit was niet altijd gemakkelijk. Locaties
die juist hadden gecommuniceerd terug aan
tafel te gaan werden geconfronteerd met
nieuwe lockdowns. Er is een communicatieplan
ontwikkeld en een corona inloopspreekuur
georganiseerd door het bestuur van de
stichting. Hier bleek echter weinig animo voor
te zijn. Ook zijn er nieuwe trainers gestart die
hebben geholpen bij alle omschreven
activiteiten.
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In navolging van deze ondersteuning is het de
ambitie van de Academy om bij te dragen aan de
warme onboarding van nieuwe vrijwilligers.
Daarom is dit jaar de nieuwe “Welkomsessie”
gelanceerd. In een online sessie krijgen nieuwe
vrijwilligers informatie over de missie en visie van
BuurtBuik, de ontstaansgeschiedenis en de
verschillende locaties. Ook de organisatiestructuur,
de vertrouwenscontactpersoon en de verwachtingen
en verplichtingen van het BuurtBuik-vrijwilligersschap komen aan de orde. Zo wil de Academy
lokale besturen helpen en bijdragen aan de
verbinding tussen vrijwilligers van verschillende
locaties.

Academy
Uitbreiding in Utrecht
In 2021 heeft het bestuur in Utrecht twee extra locaties
geopend in stadsdelen Oost en West. Dit is een ongelofelijke
prestatie van het team in Utrecht. Vanuit de Academy zijn er
structurele sessies geweest om te fungeren als klankbord voor
de projectmanager.

Samenwerkingen: HACCP en BHV
In 2021 heeft de Academy twee geweldige samenwerkingen
opgezet. Allereerst is er een pilot geweest met de Vermaat
Groep voor het structureel beschikbaar maken van online
HACCP-trainingen. Hiervoor hebben 50 vrijwilligers toegang
gekregen tot de online academy omgeving van de Vermaat
groep. In Q2 van 2022 alle locatie besturen deze training
structureel aan kunnen bieden. Daarnaast wordt er momenteel
gesproken over het mogelijk uitbreiden van de online training
modules met bijvoorbeeld een Allergenen training.
Een andere samenwerking die verder is uitgebouwd is die
met 112 Eerste Hulp voor het organiseren van BHV-cursussen.
Deze organisatie heeft eerder belangeloos BHV-trainingen
gegeven aan BuurtBuik-vrijwilligers en in 2021 is er gewerkt
aan een uitbreiding van deze samenwerking. Door de
vrijgevigheid van 112 Eerste Hulp kan de Academy daarom
minimaal 4 keer aan in totaal 60 vrijwilligers een BHV-cursus
gaan aanbieden.

En ook:
3 gepersonaliseerde sessie met Amsterdam Centrum
Crowdfunding training Utrecht
Opfristraining Amsterdam Noord
3 Welkomstsessies
10 locatiebezoeken en verschillende telefonische check-in
momenten met locatiebesturen door trainers
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Financiën
VERPAKKINGSMATERIAAL EN
PROFESSIONALISERING
In een jaar waar het zoeken was naar de juiste
manier om onze eters te ontvangen, liep de
bedrijfsvoering van Stichting BuurtBuik gewoon
door. In de financiën komt dat ook tot uiting.
Kosten voor huisvesting, marketing,
verzekeringen, afschrijvingen en vrijwilligers
lopen door. Op de locaties zijn de gebruikelijke
kosten voor basisingrediënten en keukenbenodigdheden voorbijgestreefd door andere
kosten zoals verpakkingsmaterialen. Liever
hadden we dit jaar meer ingezet op opleidingen
en bijeenkomsten voor vrijwilligers. Dat is een
belangrijke pijler van de organisatie, maar door
de maatregelen konden niet alle geplande
projecten doorgaan.

Dagelijks Bestuur en uitbreiding ondersteuning
De professionaliseringsslag die ingezet is eind 2020
met het formeren van een dagelijks bestuur, heeft
goede inzichten opgeleverd. Het dagelijks bestuur
bestond uit BuurtBuik-vrijwilligers die tijdelijk betaald
meerdere dagen in de week beschikbaar waren. De
meerwaarde hiervan was snel duidelijk. Dit heeft
doen inzien dat een vaste, bereikbare en betaalde
kern nodig is om de stichting professioneel te laten
draaien. Daarom is gekozen om ondersteuning op
freelance basis in te huren. Dat zorgt ervoor dat de
kwaliteit en continuïteit van de financiële
administratie, vrijwilligers administratie,
beantwoording van mail, vastleggen van stukken
gewaarborgd is. Ook bij de BuurtBuik Academy is
gestart met betaalde ondersteuning om een boost te
geven aan opleidingen. In 2021 is in de gemeente
Utrecht is een projectcoördinator aan het werk
geweest voor verdere professionalisering en
uitbreiding van de locaties in Utrecht.
Met deze betaalde ondersteuning wordt inzet van
bestuursleden van de stichting en de locaties gebruikt
voor het op niveau houden van de organisatie, klaar
zijn voor de toekomst en mogelijk maken van
uitbreidingen. Het geld is daarmee goed besteed.
Hopelijk blijft het in de toekomst mogelijk om op
deze manier te werken. We zullen extra moeten
inzetten op fondsen, bij voorkeur ook uit het
bedrijfsleven, die dat mogelijk maken.
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Financiën
TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Inkomsten 2021
In 2021 was de organisatie van BuurtBuik weer mogelijk
door bijdragen van de gemeente Amsterdam, de gemeente
Utrecht en aantal trouwe particulieren. De Academy werd
mede ondersteund dor het VSB-fonds. Met een mooie
donatie van Vermaat hebben we ondanks de coronacrisis
nog enkele vrijwilligersactiviteiten kunnen doen.

Administratieve organisatie
BuurtBuik is flink gegroeid in de afgelopen jaren en dat
heeft gevolgen voor de administratieve organisatie. Ook op
gebied van financiële verslaglegging zullen we hogere
eisen stellen. In een decentrale organisatie, waar op locatie
veel vrijheid geldt, is het essentieel dat de stichting
aantoonbaar en juist administreert en verantwoordt. Dat zijn
we de maatschappij en onze sponsoren verplicht.
Daarom is gekozen om de lokale administraties los te laten.
Lokale penningmeesters kunnen zich beperken tot het
goedkeuren van uitgaven. Zo hebben ze meer tijd om naar
de lange termijn te kijken en initiatieven voor lokale
fondsenwerving en crowdfunding te stimuleren. Het
consolideren van alle individuele administraties kost zo
aanzienlijk minder tijd. We kunnen de cijfers dan nog
sneller publiceren. In de verslaglegging is nu nog helderder
vastgelegd waar onze reserves thuishoren.
Bestemmingsreserve bestaat uit de optelling van de
reserves van de locaties. Zij zijn bestemd voor de
locaties.
Bestemmingsfonds bestaat uit beschikbaar gestelde
gelden voor een bepaald project. Hierover zal in het
lopende jaar verantwoording moeten worden afgelegd
aan de geldgever.
Continuïteitsreserve is het geld dat het stichtingsbestuur
kan inzetten om te zorgen dat de bedrijfsvoering van de
stichting mogelijk blijft, zoals administratie en
vrijwilligerskosten, afschrijvingen, maar ook het inhuren
van professionals.
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Financiën
OPBRENGSTEN EN KOSTEN

Opbrengsten
E
13%
A
31%
D
16%

A Gemeente Amsterdam
B Gemeente Utrecht
C Fondsen
D Bedrijven
E Particulieren

C
19%

B
21%

Kosten

D
2%

E
7%

G H
F
3% 2%
5%

A Personeelskosten
B Website & socials
C Materiaal: verpakking, ingrediënten etc.
D Academy
E Kosten Stichting

C
17%
B
1%
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A
63%

F Vrijwilligerscadeaus en bijeenkomsten
G Schorten en tasjes
H Bakfietsen: verzekering & onderhoud

Financiën
JAARREKENING
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Vooruitblik
2022
Terug aan tafel
Vanaf april 2022 willen we – uiteraard mits de maatregelen het toelaten –
terug aan tafel. Dat willen we omdat het een van de pijlers van BuurtBuik
is: door samen te eten word je minder eenzaam, is er meer ruimte voor
gesprekken en leer je elkaar beter kennen. Het is belangrijk voor de
sociale cohesie van een buurt en geeft zowel eters (vaak alleenstaand,
zonder een stevig netwerk en zonder vast werk) als vrijwilligers (vaak
hoogopgeleid, met een fulltimebaan en dito sociale kring) gelegenheid om
uit hun ‘bubbel’ te komen en de ander te ontmoeten. Vrijwilligerswerving
en ondersteuning wordt een belangrijk thema in 2022.

Restaurantervaring
Na een periode waarin voor veel mensen een groot deel van
het leven zich online en via schermen afgespeeld heeft, is
‘analoog’ contact des te belangrijker voor het mentale welzijn
en het gevoel van thuis zijn in je eigen omgeving. Het
aanbieden van een ‘restaurant-ervaring’ met een vers bereide,
gezonde en mooi gepresenteerd driegangen diner maakt
BuurtBuik bijzonder.
In 2022 willen we hier ook meer aandacht aan besteden. Eters
waarderen de aandacht en de tijd en ruimte die voor hen
gemaakt wordt: gesprekken verdiepen zich en mensen komen
echt met elkaar in contact. Het aan tafel serveren van
opgemaakte borden is een heel ander soort beleving dan het
uitdelen van bakjes voedsel: hoezeer dat ook nodig en
gewaardeerd is en voldoening schenkt.

Centraal Bestuur wordt bestuur Stichting BuurtBuik
We schaffen de titel Centraal Bestuur af. BuurtBuik is een decentrale
organisatie waarbij locaties zeer autonoom opereren en zelfvoorzienend
zijn. Centraal Bestuur impliceert een centrale aansturing of hiërarchische
verdeling die niet bij de werkelijkheid aansluit. Het bestuur dat bij de
Kamer van Koophandel staat ingeschreven en zich met de voortgang en
continuïteit van de stichting bezighoudt, duiden we in het vervolg aan met
‘stichtingsbestuur’ of bestuur Stichting BuurtBuik. Een andere praktische
reden is dat zo ook verwarring met BuurtBuik Centrum wordt voorkomen.
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Vooruitblik
2022
Communicatie: plannen 2022
In 2022 gaan we kijken naar nieuwe mogelijkheden om de merkwaarden breder
te delen, zowel in de hele organisatie als daarbuiten. Hiervoor willen we onder
andere gebruik maken van specifieke campagnes en contentcreatie. Ook willen
we meer op bijzondere samenwerkingen voortborduren om ons bereik en onze
merkervaring te vergroten.
Komend jaar focussen we op Linkedin en Instagram als belangrijkste kanalen.
Hierbij gaan we Linkedin meer inzetten voor zakelijke relaties en het werven van
vrijwilligers en Instagram voor de communicatie richting onze (toekomstige)
vrijwilligers en (toekomstige) eters.

Financiën: doorkijk naar 2022
Voor 2022 hebben we al toezeggingen van de gemeenten Amsterdam en
Utrecht, en ook van het VSB-fonds. We willen de betaalde ondersteuning
doorzetten en verwachten de overige kosten gelijk blijven aan 2021. Wel hopen
we meer te kunnen doen aan opleidingen en activiteiten voor vrijwilligers. Onder
de noemer: ‘Terug aan tafel’, hebben we een drietal projecten gedefinieerd die
hiervoor moeten zorgen. In de zoektocht naar ondersteuning van institutionele
fondsen zullen we ons vooral daarop richten.
Een andere richting die we willen onderzoeken is het aangaan van
samenwerkingen met de zakelijke markt: het partnerschap met Vermaat in 2021
heeft niet alleen geld, maar ook waardevolle kennisdeling opgeleverd.

En verder
Met elkaar, voor elkaar, voor een betere wereld, één maaltijd per keer. Ja, we
willen voedsel redden en mensen verbinden, maar het gaat om de kwaliteit en
niet om de kwantiteit. BuurtBuik is geen voedselbank of gaarkeuken, maar een
plek – een gratis pop-up restaurant zonder menukaart - waar mensen elkaar
ontmoeten aan tafel en samen voedselverspilling tegen gaan met een
driegangenmaaltijd.
We houden vast aan gematigde groei met ongeveer drie BuurtBuik-locaties per
jaar erbij. Er worden al plannen gemaakt om in 2022 in Leiden te starten en uit
te breiden in Rotterdam. De ondersteuning van die locaties en de besturen willen
we steeds beter en vaker betaald laten gebeuren, om de continuïteit te
waarborgen, het grote overzicht te houden en het vrijwilligerswerk leuk te
houden. Want dat BuurtBuik aan een behoefte voldoet, is duidelijk. Eten redden,
mensen helpen, je buurt beter leren kennen: BuurtBuik blijft een goed verhaal!
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Bedankt!
BuurtBuik is in 2021 weer mogelijk dankzij de tijd, aandacht en inzet
van alle vrijwillige koks, bestuursleden, trainers, fietsers, afwassers,
voedselbezorgers, dagcoördinatoren, locatiecoördinatoren en eters die
komen BuurtBuiken om voedsel te redden en samen de wereld iedere
week weer een beetje beter te maken.
BuurtBuik wordt ook gesteund in de vorm van huisvesting,
samenwerkingen, donaties (voedsel, geld, natura) substantiële
kortingen en media-aandacht. Daar willen we iedereen hartelijk voor
bedanken!

Vermillion
Vermaat Groep
What Matters 2 U
Kracht in NL
Van Lanschot
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Postcode Loterij Utrecht
Stichting voor je Stadsie
Conclusion
Visit.org
Gemeente Amsterdam
Gemeente Utrecht
VSB bank
112 Eerste Hulp
En talloze particuliere donateurs
Dank voor de financiële steun die BuurtBuik
mogelijk maakt!
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PARTNERS

We zijn heel dankbaar voor alle groenteboeren,
marktkraamhouders, supermarkten, bakkerijen
en alle andere winkels, kantines, bedrijven en
restaurants die niet alleen doneren wat anders
weggegooid wordt, maar ook aan BuurtBuik
denken en wat extra's geven. Iedere locatie
dankt hun eigen helden!
En natuurlijk veel dank aan de beheerders,
vrijwilligers en medewerkers van Zuidoost
United, De Elthetokerk, Stichting de Brug,
Cremerzz, Huis van de wijk Lydia, Buurtcentrum
de Horizon, CultuurWerkplaats Tarwewijk, Huis
van de Buurt het Claverhuis, Dock, Buurthuis
Sterrenzicht, Buurthuis de Boog, Buurtcentrum
Rosa - zonder jullie waren we nergens!

Colofon
Redactie
Kathelijne Eisses
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