
OMDAT NIET  

IEDEREEN  ELKE DAG 

VERSE GROENTE EN 

FRUIT KAN BETALEN...

INITIATIEFNEMERS

De Vriendentuinen zijn opgezet door de Stichting Landzijde, 

Stichting DOEN en de Voedselbanken Regio Noord-Holland. 

Samen met Stichting DOEN heeft de Federatie Landbouw en 

Zorg vervolgens gezorgd voor een landelijke uitbreiding van dit 

project, zodat mensen in heel Nederland de vruchten kunnen 

plukken van de Vriendentuinen.

Inmiddels omarmen ook enkele Limburgse en Brabantse boeren 

het project, en maakte de Achterhoek een groeispurt onder de 

vlag van de Stichting Vriendentuinen Achterhoek.

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.vriendentuinen.nl

 “Via de zorglandbouw 
brengen we de zorg voor 
elkaar in de samenleving 
terug. Ik ben ervan over-
tuigd dat wij het verschil 
kunnen maken.” 

Ton van der Biezen,  
directeur FLZ

Wij zijn Vriendentuinen:

3500 
GEZINNEN

 ETEN ERVAN

293.846 
EIEREN

41 
ZORG-

BOERDERIJEN MET 
VRIENDENTUIN

107.708 
KILO 

GROENTE / FRUIT  
DAT  NAAR  

VOEDSELBANKEN
GAAT

Onze tellers lopen sinds 1 januari 

2016. De aantallen die in deze 

brochure genoemd worden, zijn 

gemeten in mei 2017.
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Verse groente, fruit en eieren is voor iedereen belangrijk. Iedere dag. Maar 
niet iedereen kan dat betalen. Daarom zijn de Vriendentuinen er. Wij zorgen 
dat de Voedselbanken verse groente en fruit krijgen. Zij doen dat in hun voed-
selpakketten. En zo kunnen ook mensen die te weinig geld hebben toch verse 
groente en fruit eten. 

De voedselbanken verzorgen bijna 2 miljoen voedselpakketten 

per jaar, danzij de inzet van ruim 11.000 vrijwilligers vanuit 167 

lokale voedselbanken. Er zijn jaarlijks ongeveer 135.000 Neder-

landers afhankelijk van de voedselbank. De voedselbanken hou-

den de schijf van vijf aan als basis voor een gezond voedselpakket. 

Zij zijn dan ook erg blij met de producten uit de Vriendentuinen 

want in de pakketten zit vaak te weinig verse groente en fruit. 

Steeds meer zorgboerderijen hebben een Vriendentuin. Daar 

werken mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische 

beperking. Doordat ze groente en fruit verbouwen voor de  

voedselbanken, doen ze belangrijk werk voor de samenleving. En 

daar zijn ze trots op. Elke week levert elke Vriendentuin groente 

en fruit zoals bietjes, appels, andijvie en kool aan de voedselbank-

en. Sommige zorgboerderijen leveren ook nog verse eieren.

 

SAMEN DE VRUCHTEN PLUKKEN

Voedselbanken en zorglandbouw hebben elkaar gevonden in een 

aanpak om verse groente en fruit naar de Voedselbanken te krijgen. 

Door heel Nederland heen zijn er inmiddels Vriendentuinen.  

Naast het produceren van verse producten, is ook het sociale 

aspect van de Vriendentuinen van groot belang. Want de mensen 

die er werken komen op deze manier weer in contact met de 

maatschappij en met buurtgenoten en doen zinvol werk en  

ervaring op.

VRIENDENPLOEGEN

Vriendenploegen bestaan uit mensen of bedrijven uit de omgeving van een Vriendentuin.  

Ze kunnen helpen met bijvoorbeeld vervoer, opslag, distributie en het netwerk van de Vrienden-

tuin. Zo werken de Vriendentuinen samen met andere agrarische bedrijven/voedselverwervers 

om groente en fruit gereed te maken voor de mensen van de voedselbanken.  

Denk aan bedrijven die brocolli snijden of witte kool, wortelen, 

spruiten en aardappelen voor de regionale voedselbanken  

uitzoeken en verwerken. De kwaliteit van het voedsel is dankzij 

de korte afstand tussen boeren en de regionale Voedselbanken 

heel goed. Binnen één week ligt het uitgezochte voedsel in de 

kratten van de Voedselbanken. 

Bevriende agrarische bedrijven uit de buurt kunnen bijvoor-

beeld hun (over)productie via de Vriendentuin doneren aan de 

Voedselbank. Ook leveranciers kunnen een steen tje bijdragen in 

diensten of in natura (zaden, kippenvoer). 

Tot slot kan een Vriendenploeg bestaan uit mensen, bedrijven of 

goede doelenstichtingen die willen doneren aan een  Vrienden-

tuin. Bijvoorbeeld voor nieuwe kippen, zaai- en pootgoed, mate-

rialen en bedrijfskleding. Financiële steun is ook erg welkom.

Interesse? Vraag het bij de Vriendentuin bij u in de buurt of neem 

contact op met de Federatie Landbouw en Zorg. Mail naar  

federatie@landbouwzorg.nl of bel 0342 - 475417. 

“Gezond en vers voedsel 
vinden we erg belangrijk. 
Daar leveren de Vrienden-
tuinen een belangrijke  
bijdrage aan. We horen 
soms van mensen die bij 
ons een voedselpakket 
meekrijgen, dat zij ook 
werken in een Vrienden-
tuin. Dat maakt het werk 
van Vriendentuinen extra 
mooi.” 

Willem van Prooijen,  
vrijwilliger en bestuurslid  
Voedselbanken

 “Natuurlijk wil ik helpen, 
want ik heb de tijd en zij 
hebben te weinig vers 
eten.” 

Joke, een 56-jarige vrouw die 

werkt bij de Vriendentuinen.

“Door intensieve samen- 
werking tussen alle  
betrokken partijen kunnen 
we voedselhulp geven aan 
mensen die dit nodig heb-
ben. Hoe meer toe- 
leveranciers, des te beter. 
Het is een mooi initiatief 
waar we graag ons steentje 
aan bijdragen.” 

Bert Twisk, voedsel- 
verwerver voor de  
Voedselbank Noord  
Holland


