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Onze activiteiten in 2017 werden mogelijk gemaakt door:

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Stadsdeel West

Stadsdeel Zuid
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1. Stichting Eigen Krachtvoer
De stichting Eigen Krachtvoer is in februari 2015
opgericht met als doel het stimuleren van de eigen
kracht van mensen in armoedesituaties bij het verzamelen, bereiden en conserveren van voedsel
door:
a. het organiseren van wildplukwandelingen,
maaltijdbereidingen en conserveersessies;
b. het organiseren van gezamenlijke maaltijden
en het uitwisselen van kennis en producten
met geestverwante personen en initiatieven;
c. het ontwikkelen van nieuwe bezigheden en
perspectieven voor de deelnemers.
De stichting heeft een Raad van Toezicht en een
eenhoofdig bestuur. De Raad van Toezicht bewaakt de financiën en fungeert als klankbord voor
het bestuur. De bestuurder is Mark Janssen. De
Raad bestaat uit Gee de Wilde (voorzitter), Fiona
Ivanov en Petra Hunsche.
De Raad is in 2017 tweemaal bijeen geweest. Tijdens de tweede bijeenkomst is tevens een kascontrole gehouden.
De stichting heeft in 2017 drie projecten uitgevoerd: het wildplukproject, het wildplukrestaurant
en de cursus voedselconservering.

3. Wildplukrestaurant
Voor de bereiding van de oogsten is in 2017 ons
eigen Wildplukrestaurant opgericht. Dit wordt elke
dinsdagavond gehouden in Ratatouille aan de Ceintuurbaan in Amsterdam, aansluitend op de wildplukwandeling. Tot 1 september was het restaurant
besloten, maar na die datum konden ook buitenstaanders reserveren. Zij betalen geen rekening
voor het eten, maar doen een vrijwillige donatie.
Het Wildplukrestaurant is het clubhuis voor de
deelnemers van het project. Tegelijk is het een
werkervaringsproject voor de vrijwilligers die het
restaurant runnen. Al doende onderzoeken we de
mogelijkheden van een toekomstige (sociale) firma.
De evaluatie van het Wildplukrestaurant wijst uit
dat het een succes is als clubhuis en als werkervaringsproject, maar dat een rendabel bedrijf nog
lang niet in zicht is.1 Het sociale rendement is daarentegen hoog. Gemiddeld komen er 10 deelnemers
en 2 externe betalende gasten. Het Wildplukrestaurant geeft een boost aan de activiteit van Eigen
Krachtvoer: in 2016 werden 222 wildplukmaaltijden
genuttigd, in 2017 steeg dat aantal naar 498.

2. Wildplukproject Eigen Krachtvoer
Eigen Krachtvoer onderneemt wekelijks wildplukwandelingen met bezoekers van de Voedselbank.
Tijdens de wandelingen wordt eetbare natuur verzameld: paddestoelen, kruiden, bessen, noten,
zeevruchten, vissen en wilde eieren. Zoekgebied
zijn de parken, bossen en plassen in en rond Amsterdam. Na afloop wordt de oogst gezamenlijk
bereid en opgegeten. Oogstoverschotten worden
geconserveerd in aparte sessies. Tijdens leerwerkmiddagen worden diverse vaardigheden geoefend
(bv. vissen, tuinieren of koken). Zelfgemaakte producten worden op bescheiden schaal verkocht.
Bij het wildplukken hebben we respect voor de
natuur en de geldende wet- en regelgeving.

4. Cursus voedselconservering voor minima
De Cursus voedselconservering voor minima liep
van juni 2015 tot mei 2017. Deze bestond uit een
veertigtal workshops over de diverse technieken
van conservering van (veelal wild geplukt) voedsel.
Dankzij subsidie van het Kansfonds konden docenten worden ingehuurd en kon een begin gemaakt
worden met de verslaglegging. In 2017 vonden de
laatste 7 workshops van de cursus plaats.
De verzamelde kennis is gebundeld in een boek dat
eind mei 2018 zal verschijnen. Het manuscript
wordt momenteel (januari ’18) door 4 proeflezers
beoordeeld. 2
De opgedane ervaring wordt doorgegeven in nieuwe workshops die door deelnemers van Eigen
Krachtvoer worden geleid. In 2017 zijn 5 workshops
gehouden op verzoek van Stadsdeel West in Buurtkamer De Bestevaêr. Een zesde workshop is verzorgd voor Slowfood Amsterdam.
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5. Financiering
Stichting Eigen Krachtvoer kreeg in 2017 subsidie
van het RCOAK, Stichting Hulp na Onderzoek, Fundatie Van den Santheuvel-Sobbe, Haëlla Stichting,
Stadsdeel West en Stadsdeel Zuid voor in totaal
€16.000. De inkomsten uit subsidies zijn 3% meer
dan in 2016.
De eigen inkomsten van de Stichting verviervoudigden daarentegen tot € 3.880, dankzij verkoop
van producten, restaurantopbrengsten en giften.
Bij dit laatste speelt een rol dat het werven van
donaties is vergemakkelijkt, doordat Eigen Krachtvoer per 1/1/17 de ANBI-status heeft verworven
(ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling). De eigen inkomsten dekken nu 20% van de
kosten, in 2016 was dat 6%.

7. Enkele hoogtepunten
Begin 2017 kregen we van Staatsbosbeheer de vergunning om ganzeneieren te rapen in Oostzanerveld, een verzameling veeneilandjes ten oosten van
Zaandam. Joachim en Mark voeren de Fenix over.
In maart en april zijn er honderden ganzeneieren
geraapt en verwerkt in omelet, quiche, ganzonaise,
gansvocaat en pickles. Journaliste Brechtje Keulen
ging mee op jacht en schreef een prachtige reportage in Straatkrant Z!.3
In april en mei hebben we daslook en morieljes geplukt. Die leverden heerlijke gerechten op, met als
hoogtepunt de kaasfondue met morieljes.
Wilde oesters raapten we in mei (zie de foto op het
voorblad) en we conserveerden vier emmers door
ze te roken en in te leggen in olie, met een heel
bevredigend resultaat.
Kruidentochten werden ondernomen met diverse
specialisten, waaronder Monique, onze nieuwe,
creatieve deelneemster. Zij leerde ons lindenbloesem plukken, waarmee thee en siroop zijn bereid.
Een mooie aanvulling op onze goed lopende vlierbloesemsiroop.
Het paddestoelenjaar was uitstekend. In juli en augustus waren er mooie oogsten. In september kregen we nog 4 kg eekhoorntjesbrood cadeau, gered
van de grasmaaiers4 (en gedroogd tot wintervoorraad). We vonden cantharellen, bovisten, sponszwammen en kastanjeboleten.
Regelmatig gingen we vissen, meestal in kleine
groepjes. De vangsten waren niet groot, maar twee
keer hebben we brasem kunnen serveren. Gerookt
smaken die het best.
De bosbessen-, bramen- en vlierbessenoogst viel
dit jaar tegen, maar duindoornbessen en hazelnoten waren er in overvloed. Honderden potten jam
zijn geproduceerd in de diverse conserveersessies.
Damherten spotten en fileren onder leiding van
jaagster Ellen Mookhoek was een groot succes.

6. De cijfers
In 2017 werden 49 excursies georganiseerd en 43
wildplukdiners. Er waren 11 conserveersessies en
13 workshops voedselconservering. Dat is vrijwel
conform aan wat in het Projectplan was voorzien.
Aan de activiteiten werd in 2017 door 63 mensen
deelgenomen. De gemiddelde bezetting per activiteit was 8,6 deelnemers. Zie de tabel:

2017

2016

Aantal deelnemers

63

57

Aantal externe gasten in het restaurant

54

Gemiddeld aantal deelnemers per activiteit

8,6

7

Aantal excursies

49

40

Aantal wildplukdiners

43

33

Aantal conserveersessies

11

10

Aantal workshops voedselconservering

13

19

Aantal leerwerkmiddagen

4

8

Aantal marktdagen

3

5

Aantal plenaire vergaderingen

7

3

130

118

Totaal aantal activiteiten

In 2017 is er ten opzichte van 2016 een toename
van het totaal aantal activiteiten (+10%), van het
aantal deelnemers (+11%) en van de gemiddelde
bezetting van de activiteiten (+23%). Het gebruik
van de activiteiten van Stichting Eigen Krachtvoer
stijgt in 2017 met 35% (uitgedrukt in het aantal
activiteiten vermenigvuldigd met de gemiddelde
bezetting ervan).
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gerstaken op zich neemt, nuchter moet blijven, zeker als je deelneemt aan het verkeer of in de keuken werkt.
In de vergadering kunnen de taken ook beter worden verdeeld, bijvoorbeeld wie kookt of bedient in
het restaurant, wie de Facebook-pagina of de website bijhoudt, wie chauffeert, wie coördineert als
Mark afwezig is of wie een excursie leidt. Daarbij
komen bij de deelnemers steeds meer talenten
naar voren. Het aantal deelnemers die taken verrichten als vrijwilliger, steeg van 10 naar 14 en verheugend is dat twee van hen kunnen chaufferen
met hun eigen auto. Omdat er extern nog twee
chauffeurs zijn gevonden met een auto, zijn de kosten van huurauto’s flink afgenomen.
Deelnemers tonen steeds meer zelfwerkzaamheid
en eigen initiatief. Zij gaan vissen, varen of plukken
naast de wekelijkse excursies, ze verzinnen en organiseren workshops, publiceren foto’s en verslagen
op internet.
Langzaam maar zeker wordt Eigen Krachtvoer een
hechtere groep. Een club van mensen die elkaar
waarderen en die elkaar op allerlei manieren ondersteunen (materieel en immaterieel). We komen
bij elkaar thuis, brengen eten mee, helpen elkaars
computerproblemen oplossen, geven advies over
sociale regelingen en geven emotionele ondersteuning.
Maar helaas heeft niet iedereen baat bij het project. Sommige deelnemers hebben meer nodig dan
we kunnen bieden. We vinden het moeilijk om
daarbij onze grenzen en beperkingen voor ogen te
houden. We luisteren naar elkaar, we ondersteunen of geven advies, maar we zijn geen hulpverleners of therapiegroep. Er deden zich dit jaar twee
situaties voor waarin we werden geconfronteerd
met onze grenzen en onmacht.

De workshop orgaanvlees was een nuttige leerwerkmiddag, waarin we heel goedkoop vlees heel
lekker leerden bereiden. Zoals Kalfstong met morieljes in madeirasaus, een toprecept.
8. Social Food Festival
Dankzij onze intensievere contacten in Stadsdeel
West werd Eigen Krachtvoer uitgenodigd om deel
te nemen aan ‘Heel Mokum Kookt’, het social food
festival dat 19 september werd georganiseerd in
het Erasmuspark. In onze stand stonden vier van
onze koks met ganzenrillettes, Surinaamse hapjes,
poffertjes en brandnetelsoep. Hoewel de prijzen
bewust laag waren gehouden, waren de verdiensten goed. Dit leverde tevens inspiratie op over
hoe je eten kunt verkopen op manifestaties of op
Koningsdag. Tijdens het festival en de voorbereiding ervan zijn nuttige contacten gelegd met verwante organisaties. Er zijn veel bekenden ontmoet
en er is goede publiciteit gemaakt.

9. Het proces
Het beleid dat in 2016 is ingezet om grotere gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid te bereiken is
doorgezet in 2017. Deelnemersvergaderingen worden elke 7 weken gehouden en worden zorgvuldig
voorbereid, geagendeerd en genotuleerd. Wouter
van de Graaf die dit proces heeft begeleid, is gekozen als vaste externe voorzitter van de vergaderingen.
Zo kunnen planning en beleid meer gezamenlijk
worden bepaald en wordt iedereen betrokken bij
de besluitvorming. Ordeproblemen kunnen nu in
de groep worden besproken en beter worden opgelost, zo is een keer gebleken bij een conflict rond
alcoholproblematiek. Een ieder gebruikt wat hem
of haar goeddunkt, maar niet als dat gevaar of
overlast oplevert. Afgesproken is dat wie vrijwilli-

Nieuwjaarsdiner in het Wildplukrestaurant
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10. Nieuwe perspectieven voor deelnemers
De activiteiten van Eigen Krachtvoer werken voor
veel deelnemers activerend. Door bezig te zijn binnen het project, wordt men vaak ook daarbuiten
actiever.
Vrijwilligers in het project krijgen een vergoeding
van €3 per uur. Er is een aantal rollen waarin men
vrijwilliger kan zijn, en dit aantal is toegenomen
door het Wildplukrestaurant (kok, hulpkok, bediening, presentatie, gastvrouw/heer). Deelnemers
leiden soms excursies, treden op als docent in een
workshop, vervangen de coördinator, organiseren
workshops of beheren de Facebook-pagina.
Steeds meer talenten van deelnemers komen naar
voren: de een kan goed fotograferen, de ander
decoreert prachtige schotels in het restaurant, de
derde blijkt een professionele kok, de vierde ontdekt haar coördinatietalent, enzovoorts. We moedigen die talenten aan en proberen ze in te zetten
in het project.
De werkervaring in het project of in het restaurant
kan de drempel naar een betaalde baan verlagen
en wie dat wil kan een getuigschrift of referentie
krijgen m.b.t. de opgedane kennis en ervaring.
We bevorderen daarnaast dat deelnemers zich
kwalificeren. Elke deelnemer kan studeren en examen doen voor het HACCP-certificaat Voedselveiligheid. In 2017 heeft een deelnemer dit certificaat
behaald, een tweede deelnemer is nog aan het
studeren. Dit certificaat is verplicht in de horeca en
bij verkoop van zelfgemaakt voedsel. Vier deelnemers studeren voor het examen Sociale Hygiëne,
een belangrijk diploma voor werkers in de horeca.
Zij doen binnenkort examen.
Op de marktdagen waar we onze producten verkopen, leren we veel over presentatie, vraag, prijs en
logistiek. De les is dat je altijd kunt ondernemen,
hoe kleinschalig ook.
Waar mogelijk ondersteunen we deelnemers bij
het vinden van werk. Het project springt ook bij als
er een fiets georganiseerd of gerepareerd moet
worden. Want met een fiets heb je in een stad
meer mogelijkheden.

Halloween in het Wildplukrestaurant

Hazelnotenoogst op het terras van Ratatouille

11. Werving en publiciteit
De werving voor de excursies vindt voornamelijk
plaats via de uitgiftepunten van de Voedselbank.
Folders worden in de voedselpakketten gestoken
en klanten worden aangesproken. Steeds meer
vindt mond-tot-mondreclame plaats.
Op markten en manifestaties worden folders verspreid en worden veel mensen gesproken. Met de
facebookpagina wordt het netwerk op de hoogte
gehouden. De internetsite geeft de aankondigingen
van activiteiten en de achtergronden van het project (zie de www-adressen in het Colofon).
In Ratatouille stallen we onze producten en oogsten uit en laten we de bezoekers proeven van onze amuses. Onze folders liggen er en zo mogelijk
hangen we het menu van het komende wildplukdiner op het raam.
Voor de workshops voedselconservering worden
tweewekelijks affiches opgehangen op buurthuizen. Soms worden foldertjes uitgedeeld op het uitgiftepunt daags voor een workshop.
In Straatkrant Z! verscheen de reeds genoemde
reportage over het ganzeneieren rapen.3
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12. Verkoop van eigen producten
In 2017 is er twee keer een marktkraam ingericht
op de Pure Markt in het Amstelpark, waar we onze
producten hebben verkocht.
Op het Social Food Festival hebben we warme hapjes bereid en verkocht, naast onze conserven.
Aan een restaurant hebben we ganzeneieren verkocht en te ver bebroede ganzeneieren konden we
verkopen aan een winkel voor dierenvoeding.
Daarnaast is er een verkoop aan particulieren,
waaronder steeds meer vaste klanten. Zij bestellen
bijvoorbeeld jams, geleien, gansvocaat, vlierbloesemsiroop, gedroogde paddestoelen of gerookte
oesters op olie.
De inkomsten uit verkoop van eigen producten stegen in 2017 met 38% ten opzichte van 2016.

clubhuis- en werkervaringsfunctie. Ambities in de
richting van rentabiliteit zijn voorlopig ondergeschikt aan de mogelijkheden van de deelnemers en
de borging van een goede gezamenlijke sfeer.
In 2018 wordt het ondernemingsplan geschreven
voor een sociale firma, waarbij adviezen worden
ingewonnen van deskundigen op dit gebied.
Bij dat alles blijven twee belangrijke doelstellingen
gehandhaafd:
-vergroten van gezamenlijke verantwoordelijkheid
en zeggenschap;
-meer eigen inkomsten verwerven en minder afhankelijk worden van subsidies.

Noten
1.

2.

13. Conclusie
De positieve ervaringen van de voorgaande jaren
hebben zich in 2017 voortgezet. Eigen Krachtvoer
is een laagdrempelig en multicultureel project
voor mensen met een krappe beurs. Deelnemers
worden blij, ze voelen zich gesterkt en voelen zich
verbonden. De wandelingen en maaltijden zijn gezond, ontspannend, gezellig en leerzaam. Door
vrijwilligerswerk kan men wat bijverdienen, kan
men zich kwalificeren en kansen scheppen op
werk. Alle betrokkenen blijven onverminderd enthousiast.
In 2017 is de activiteit van Eigen Krachtvoer met
35% toegenomen, terwijl dat nauwelijks meer (3%)
subsidie vergde. Daarentegen verviervoudigden de
eigen inkomsten. Verheugend is dat de eigen
kracht zich nu ook uit in meer verdiencapaciteit.
Belangrijke vernieuwing in 2017 is het Wildplukrestaurant, dat een impuls heeft gegeven aan het
bezoekersaantal. Het restaurant is een groot succes als clubhuis en als werkervaringsproject. Het
financieel rendement is nog ver te zoeken, maar
het sociaal rendement is hoog.
Eigen Krachtvoer is sterker geworden door meer
zelfwerkzaamheid en eigen initiatief, spreiding van
taken en meer gezamenlijke besluitvorming. Het
wordt een steeds hechtere club.

3.

4.

14. Vervolgplannen
In 2018 willen we volop doorgaan met de wildplukwandelingen die de kern vormen van Eigen
Krachtvoer. Daarnaast willen we zeker het Wildplukrestaurant voortzetten, met nadruk op de
7

Janssen, M., Evaluatie van het Wildplukrestaurant
van Eigen Krachtvoer. Januari 2018,
www.eigenkrachtvoer.nl.
De werktitel is: ‘Eigen Krachtvoer. Conserveergids
voor zelfvoorzieners en lekkerbekken.’ Het boek omvat 16 hoofdstukken en circa 200 bladzijden.
Keulen, B., Van ganzenaise tot gansvocaat. Z! De
Amsterdamse Straatkrant, nr. 8, 19 mei 2017, pp. 811.
Eigen Krachtvoer plukt paddestoelen in kleine hoeveelheden voor eigen gebruik, conform de gedoogregels van bv. Staatsbosbeheer. Gemeentelijke grasmaaiers hebben echter geen enkele consideratie
met paddestoelen en als een berm volstaat met
eekhoorntjesbrood is het soms zaak om die tijdig te
redden.

