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Onze activiteiten in 2017 werden mogelijk gemaakt door:

Stadsdeel Zuid

Fundatie Santheuvel, Sobbe
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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 2018 driemaal bijeen geweest. Tijdens
de tweede bijeenkomst is een kascontrole gehouden.
2. Wildplukwandelingen
Eigen Krachtvoer onderneemt wekelijks wildplukwandelingen met bezoekers van de Voedselbank
en/of mensen met een minimuminkomen. Voorop
staat daarbij ons respect voor de natuur en de geldende wet- en regelgeving.
Tijdens de wandelingen verzamelen we eetbare
natuur: paddestoelen, kruiden, bessen, noten, zeevruchten, vissen en wilde eieren. We zoeken in de
parken, bossen en plassen in en rond Amsterdam.
Na afloop bereiden en eten we de oogst gezamenlijk. Oogstoverschotten conserveren we in aparte
sessies. In maart en april hebben we 12 vaartochten
gemaakt in het natuurgebied waar we ganzeneieren
mogen rapen. We hebben zo’n 700 eieren gevonden en ze gegeten, geconserveerd en verkocht. Een
80-tal eieren doneerden we aan Resto van Harte.

In mei trokken we naar Den Helder om waddenoesters te rapen, waarna in Ratatouille een oesterparty
werd aangericht. Het oesteroverschot werd gerookt
en in olijfolie ingelegd.
In het Amsterdamse Bos en langs de Amstel plukten
we bescheiden hoeveelheden daslook, kraailook,
look-zonder-look, moerasspirea, wilgenroosje en
Japanse duizendknoop. En bij Artis ontdekten we de
gele kornoelje.
De zomer was bijzonder warm en droog. Vaartochten brachten verkoeling en op de heetste dagen
zwommen we in de Amstel. Vaak werd er ook gevist, maar bij grote hitte werd er niet gebeten. Mark
en Joachim redden een tweede boot uit de gracht
en knapten die op, waardoor de vaarcapaciteit is
toegenomen.
In het voorjaar en het najaar hebben we 13 prachtige boswandelingen gemaakt in Kennemerland en
op de Utrechtse Heuvelrug. Meestal waren we op
zoek naar paddestoelen, maar een enkele keer waren bosbessen het doel. In september hadden we
mooie oogsten eekhoorntjesbrood en parasolzwam.
Een hoogtepunt was het bezoek dat we brachten
aan de boomgaard van Vredenhorst. We mochten
de valappels gratis rapen en maalden en persten die
ter plekke tot tientallen liters appelsap. Later mochten we er ook kweeperen oogsten. Dit is een contact dat we warm hopen te houden.
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Een unicum deed zich voor toen we op een dinsdag
3 parallelle excursies hadden: de eerste groep ging
met Monique op de fiets kruiden plukken, de andere groep ging vissen met schipper Joachim en de
derde groep ging met Mark duizendknoop oogsten.
Onze organisatiekracht neemt toe.

4. Wildplukrestaurant
Elke dinsdagavond bereiden we onze oogsten in het
Wildplukrestaurant. Dat wordt gehouden in Ratatouille aan de Ceintuurbaan in Amsterdam, aansluitend op de wildplukwandeling. In de eerste helft
van 2018 hebben we het bezoekersaantal afgeremd, om de druk en de stress te verminderen. Er
waren in die periode gemiddeld 9 gasten. Maar later nam de routine toe en vonden we twee nieuwe
koks, zodat we meer gasten konden werven. Het
gemiddelde bezoekersaantal steeg naar 13.
Steeds is het gelukt om oogst van de dag te verwerken in het menu, veelal aangevuld met onze geconserveerde producten. Wilde kruidenboter staat altijd op tafel. Evenals de vlierbloesemsiroop. Ganzeneieren, daslook, eekhoorntjesbrood, parasolzwam, vogelmuur, oesters uit de waddenzee, enzovoorts leveren heerlijke gerechten op. Met gansvocaat en andere zelfbereide likeuren maken we
steeds lekkerder desserts.
Onze jager leverde wild zwijn, damhert, gans en
ree. Onze visvangst kwam enigszins op gang en zelfgevangen en -gerookte brasems vormden een van
de culinaire hoogtepunten in het restaurant. Onze
eigen confits, vruchtenpasta’s, siropen, jams, likeuren en limonades komen steevast op tafel.
Met de verwerving van een eigen vriezer in Ratatouille en een opslagruimte in de buurt verbeterde
de logistiek.
Het Wildplukrestaurant is ons clubhuis waar we
elkaar treffen aan de stamtafel, maar gasten van
buiten schuiven gemakkelijk aan. De sfeer is altijd
3. Workshops
geanimeerd en er valt zelden een stilte. De les van
Er waren in 2018 25 workshops en sessies. In work- dit jaar is dat een roulerende keukenbezetting van
shops voedselconservering wordt kennis doorgege- vrijwilligers niet goed werkt, maar dat de keuken
ven. In conserveersessies gaat het meer om produc- gerund moet worden door vaste ervaren koks.
tie. Tijdens leerwerkmiddagen, die vaak ook de
vorm van een workshop hebben, worden vaardig5. Verkoop en evenementen
heden geoefend. Joachim leidde bijvoorbeeld een Op kleine schaal verkopen we onze producten, zoworkshop brood bakken en Anne leerde ons hoe je als jams, vlierbloesemsiroop, gansvocaat of gesomoza’s en loempia’s kunt maken.
droogde paddestoelen. Er zijn daarvoor al een paar
Memorabele workshops waren ‘bonbons maken’ en vaste klanten. Op markten en evenementen verzor‘kaas maken’, beide onder leiding van Monique.
gen we stalletjes en bieden we hapjes aan. Op KoFranse gast Pierre gaf de workshop ‘ganzonaise
ningsdag, het feest van de Haella-stichting, de Namaken’, waarin we ook leerden hoe je ganzeneietuur- en Milieumarkt in het Sarphatipark, het social
ren kunt pasteuriseren.
food festival ‘Heel Mokum Kookt’ en de FoodmarProductie werd gedraaid bij het conserveren van
ket van Plan C waren we present. Anne is topvergansvocaat, vlierbloesemsiroop, zuurkool, gele kor- koopster met haar gefrituurde vegetarische loempinoeljejam en kweeperen. De voorraad was voor
a’s, barra’s en somoza’s.
een jaar voldoende.
In 2018 kwamen we naast de genoemde eveneOp het feest van het 50-jarig bestaan van de Haëlla menten aan de verkoop weinig toe, maar in de koStichting hebben we op verzoek workshops gansvo- mende jaren hopen we de verkoop te verbeteren
caat maken gedaan, die zeer gewaardeerd werden. en vaker op markten te staan.
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6. De cijfers
In 2018 werden 59 excursies georganiseerd en 44
wildplukdiners. Er waren 10 conserveersessies, 12
workshops voedselconservering en 9 plenaire vergaderingen. Dat is iets meer dan wat in het Projectplan was voorzien.
Aan de activiteiten werd in 2018 door 61 mensen
deelgenomen. De gemiddelde bezetting per activiteit was 9,3 deelnemers. Zie de tabel:

reid, geagendeerd en genotuleerd. Wouter van de
Graaf is de externe voorzitter van de vergaderingen
en coacht bij dit proces.
De cohesie tussen de deelnemers in het project
neemt toe. In plaats van ‘project met deelnemers’
voelt het steeds meer als een ‘club met leden’. De
inmiddels 20 vrijwilligers vormen de kern van de
club en zij staan tegenwoordig met elkaar in dagelijks contact via de groepsapp. Ook via Facebook
vinden vrijwel dagelijks uitwisselingen plaats.
Zelfwerkzaamheid en eigen initiatief van de leden
2017 2018
nemen nog steeds toe. Zij gaan vissen, varen of
Aantal deelnemers
63
61
plukken naast de wekelijkse excursies, ze verzinnen
Aantal externe gasten in het restaurant
54
44
en organiseren workshops en ondernemen uitstapGemiddeld aantal deelnemers per activiteit
8,6
9,3
jes.
De club raakt niet besloten, maar blijft verwelkoAantal excursies
49
59
mend naar nieuwkomers. Er is een sfeer van toleAantal wildplukdiners
43
44
rantie, nieuwsgierigheid naar elkaar, begrip voor
Aantal conserveersessies
11
10
eventuele eigen-aardigheden en ieder in zijn/haar
Aantal workshops voedselconservering
13
12
waarde laten.
De productie van de Conserveergids en het voorbeAantal leerwerkmiddagen
4
3
reiden van de sociale firma vergden veel tijd van de
Aantal marktdagen/evenementen
3
4
coördinator. Sommige taken, zoals het verbeteren
Aantal plenaire vergaderingen
7
9
van de verkoop, bleven liggen. Gelukkig is in september onder de deelnemers een assistent gevonTotaal aantal activiteiten
130
141
den in de persoon van Maria Bergshoeff. Zij helpt
organiseren en vervangt de coördinator bij ziekte of
In 2018 is er ten opzichte van 2017 een toename
afwezigheid. De organisatiekracht en de continuïvan het totaal aantal activiteiten (+8%) en van de
gemiddelde bezetting van de activiteiten (+8%). Het teit van Eigen Krachtvoer worden hierdoor versterkt.
gebruik van de activiteiten van Stichting Eigen
Krachtvoer stijgt in 2018 met 17% (uitgedrukt in het
aantal activiteiten vermenigvuldigd met de gemiddelde bezetting ervan).
7. Het proces
Kern van Eigen Krachtvoer is de vreugde en de verbondenheid die we beleven in de natuur, maar ook
op de workshops en de restaurantavonden. De kennis die we opdoen maakt ons meer zelfvoorzienend
en trots. Steeds meer talenten zien we ontluiken in
de groep. We steunen elkaar, materieel en immaterieel. Dat alles versterkt onze eigen en gezamenlijke
kracht.
Al doende ontwikkelen we onze kennis en vaardigheden en voor wie dat wil is er coaching en zijn er
opleidingsmogelijkheden. Twee leden haalden dit
jaar het diploma Sociale Hygiëne. Het aantal excursieleiders en workshopdocenten uit de groep
neemt toe.
Het beleid dat in 2016 is ingezet om grotere gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid te bereiken is
doorgezet in 2018. Plenaire vergaderingen vonden
elke 6 weken plaats en werden zorgvuldig voorbe5

8. Financiering
Stichting Eigen Krachtvoer kreeg in 2018 subsidie
van het RCOAK, Fundatie Van den SantheuvelSobbe, Haëlla Stichting, Ars Donandi, R.C. Maagdenhuis en Stadsdeel Zuid voor in totaal € 17.500. De
inkomsten uit subsidies zijn 5% minder dan in 2017.
De eigen inkomsten van de Stichting bedroegen €
4.034, dankzij verkoop van producten, restaurantopbrengsten en giften van particulieren. De eigen
inkomsten namen in 2018 weinig toe en dekten
19% van de kosten (in 2017 was dat 20%) en bereikten niet de begrote 22%.
Dankzij meevallers op de begroting en voorzichtig
beleid kon in 2018 worden quitte gespeeld. De efficiency nam ten opzichte van 2017 toe, omdat met
minder subsidie (-5%) een groter bereik is gerealiseerd (+17%).

40 belangstellenden. Op 6 tafels presenteerden we
onze gerechten en producten. Metje Blaak maakte
een video-reportage die op de stadszender Salto
werd uitgezonden (www.salto.nl, Metje TV 4-62018).
De Conserveergids werd goed ontvangen in de pers
met lovende recensies in Trouw, Het Parool en
Straatkrant Z. Ook op internetsites verschenen positieve besprekingen. In een aflevering van het radioprogramma Mangiare was het boek het hoofditem.
Inmiddels zijn er 450 exemplaren verkocht en zijn
de productiekosten (die gedekt werden door AdSearch) terugverdiend.
De Conserveergids bevat de wildpluk- en conserveerervaringen die we de afgelopen 4 jaar hebben
opgedaan. Het boek fungeert intern als naslagwerkwerk en receptenboek, waar iedereen trots op is.
Extern is er spin off door de publiciteit die is voort9. Conserveergids
gebracht en de reputatie die is versterkt. Die leidt
Hoogtepunt van het jaar was de presentatie van
tot aanmeldingen van nieuwe deelnemers, oponze Conserveergids in de ruimte van de Voedsel- drachten om workshops te verzorgen en verzoeken
bank Zuid (zie de foto op de cover). Er kwamen zo’n om recepten over te mogen nemen.
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10. Naar een sociale firma
In de zomer van 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor een sociale firma. Met een zevental
deskundigen op dit gebied is overlegd. Via De Omslag is contact gelegd met adviseur Jaap Kemkes,
die heeft geholpen bij het opstellen van het Ondernemingsplan.
Volgens dit plan gaat Eigen Krachtvoer een belangrijk deel van zijn budget zelf verdienen door, naast
de verkoop en catering op evenementen, betalende
deelnemers te werven voor excursies, workshops
en restaurantavonden. Doelstelling voor de eigen
inkomsten is 33% van het budget in 2019, toenemend tot 70% in 2021. Op termijn zal het verdienmodel voornamelijk draaien om het Wildplukrestaurant, dat geleidelijk zijn kwaliteit en continuïteit
zal verbeteren en daarna zijn openingstijden zal
verruimen.
In december zijn subsidieverzoeken gedaan op basis
van het ondernemingsplan bij onder meer Stichting
DOEN, die onlangs positief heeft gereageerd.
In de sociale firma kunnen de vrijwilligers bijverdienen, kunnen ze zich ontwikkelen, zich kwalificeren
voor arbeid en eventueel werk vinden als (scharrel)
ondernemer. Daarnaast blijft er volop gelegenheid
voor de leden die voor hun plezier deelnemen of
die een hobby of talent ontwikkelen zonder een
arbeidsvooruitzicht na te streven.
11. Conclusie
De positieve ervaringen van de voorgaande jaren
hebben zich in 2018 voortgezet. De wildplukwandelingen, de workshops voedselconservering en het
wildplukrestaurant van Eigen Krachtvoer blijken een
vruchtbare formule.
Eigen Krachtvoer is een laagdrempelig en multicultureel project voor mensen met een krappe beurs.
Deelnemers worden blij, voelen zich gesterkt en
voelen zich verbonden. De wandelingen en maaltijden zijn gezond, ontspannend, gezellig en leerzaam.
Door vrijwilligerswerk kan men bijverdienen, kan
men zich kwalificeren en kansen scheppen op werk.
Alle betrokkenen blijven onverminderd enthousiast.
Eigen Krachtvoer wordt steeds sterker door toenemende cohesie, meer zelfwerkzaamheid en eigen
initiatief, spreiding van taken en meer gezamenlijke
besluitvorming.
In 2018 is de activiteit van Eigen Krachtvoer met
17% toegenomen, terwijl dat minder (-5%) subsidie
vergde. De eigen inkomsten namen echter niet veel
toe.
Dat laatste zal in 2019 veranderen in de sociale firma, waarin we financieel steeds meer op eigen benen moeten staan.
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