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PERSBERICHT  
  
Oproep	  Voedselbanken	  in	  Noordoost	  Nederland	  voor	  meer	  vers	  voedsel	  	  

Voedselbank	  plukt	  de	  vruchten	  van	  Vriendentuinen	  
	  
Voedselbanken	  en	  zorglandbouw	  hebben	  elkaar	  gevonden	  in	  een	  aanpak	  om	  verse	  groente	  
en	  fruit	  naar	  de	  voedselbanken	  te	  krijgen.	  In	  de	  regio’s	  Noord	  Holland,	  Gelderland	  en	  Noord	  
Limburg	  zijn	  vriendentuinen  gestart.	  In	  de	  vriendentuinen	  werken	  cliënten	  van	  
zorgboerderijen	  en	  vrijwilligers	  samen	  om	  voldoende	  vers	  voedsel	  voor	  de	  voedselbanken	  in	  
de	  regio	  te	  produceren.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  landelijk	  41	  Vriendentuinen	  actief.	  	  Met	  name	  
in	  Noordoost	  Nederland	  is	  er	  nog	  een	  grote	  behoefte	  aan	  vriendentuinen.	  	  	  
	  
Verse	  groente	  en	  fruit	  is	  voor	  iedereen	  belangrijk.	  Iedere	  dag.	  Maar	  niet	  iedereen	  kan	  dat	  
betalen.	  Daarom	  zijn	  de	  Vriendentuinen	  er.	  Zij	  zorgen	  dat	  de	  Voedselbanken	  verse	  groente	  
en	  fruit	  krijgen.	  Zij	  doen	  dat	  in	  hun	  voedselpakketten.	  En	  zo	  kunnen	  ook	  mensen	  die	  te	  
weinig	  geld	  hebben	  toch	  verse	  groente	  en	  fruit	  eten.	  In	  de	  Vriendentuinen	  werken	  mensen	  
met	  een	  beperking,	  en	  die	  vinden	  met	  dit	  werk	  weer	  hun	  plek	  in	  de	  maatschappij.	  Dit	  is	  een	  
project	  waar	  heel	  veel	  mensen	  baat	  bij	  hebben.	  
	  
Landelijke	  uitbreiding	  
Vriendentuinen	  wil	  nog	  veel	  meer	  mensen	  helpen	  die	  onder	  de	  armoedegrens	  leven	  en	  
tegelijk	  mensen	  met	  een	  beperking	  een	  goede	  dagbesteding	  bieden.	  Er	  kunnen	  nog	  veel	  
meer	  Vriendentuinen	  bij.	  Er	  zijn	  genoeg	  zorgboerderijen	  met	  mogelijkheden	  hiervoor.	  Jaap	  
Hoek	  Spaans,	  zorgboer	  in	  Noord-‐Holland	  en	  initiatiefnemer	  van	  Vriendentuinen:	  “In	  heel	  
Nederland	  is	  armoede.	  De	  oproep	  van	  Voedselbanken	  Nederland	  maakt	  de	  urgentie	  
duidelijk	  dat	  we	  hard	  nodig	  zijn.	  Wij	  hopen	  dat	  dit	  een	  zetje	  zal	  zijn	  zodat	  vele	  
Vriendentuinen	  in	  Nederland	  aansluiting	  bij	  ons	  vinden.	  Boeren	  zijn	  hard	  nodig.”	  
	  
De	  nood	  is	  hoog	  in	  Noordoost	  Nederland	  
Vriendentuinen	  in	  heel	  Nederland	  zijn	  dus	  zeer	  welkom,	  maar	  zijn	  in	  de	  ene	  regio	  nog	  harder	  
nodig	  dan	  in	  de	  andere.	  Willem	  van	  der	  Prooijen,	  bestuurslid	  van	  Voedselbanken	  Nederland:	  
“Er	  zijn	  167	  voedselbanken	  lid	  van	  de	  landelijke	  vereniging	  .	  We	  hebben	  	  hen	  onlangs	  
gevraagd	  naar	  de	  inhoud	  van	  de	  voedselpakketten	  die	  ze	  uitreiken.	  Wij	  kregen	  terug	  dat	  17	  
voedselbanken	  geen	  goede	  pakketten	  kunnen	  samenstellen.	  En	  van	  die	  17	  zitten	  er	  11	  in	  de	  
regio	  Noordoost	  Nederland.	  Onze	  oproep	  is	  dan	  ook	  om	  vooral	  in	  deze	  regio	  Vriendentuinen	  
op	  te	  zetten,	  en	  te	  gaan	  samenwerken	  met	  de	  lokale	  voedselbanken.”	  	  
	  
Tijdens	  een	  bijeenkomst	  van	  zorgboerenvereniging	  BEZINN	  zijn	  zojuist	  de	  zorgboeren	  
ingelicht	  over	  deze	  nijpende	  situatie.	  Ton	  van	  der	  Biezen,	  projectleider	  Vriendentuinen	  
vanuit	  de	  Federatie	  Landbouw	  en	  Zorg:	  “Wij	  hopen	  van	  harte	  dat	  er	  snel	  verse	  groente	  en	  



fruit	  aan	  de	  Voedselbanken	  in	  deze	  regio	  geleverd	  kunnen	  worden.	  Dankzij	  de	  steun	  van	  
Stichting	  DOEN	  	  zijn	  wij	  ertoe	  in	  staat	  om	  nieuwe	  Vriendentuinen	  te	  ondersteunen.”	  
	  
Meer	  weten?	  www.vriendentuinen.nl	  
	  
	  
	  
Niet	  voor	  publicatie	  /	  Voor	  de	  redactie:	  
	  
De	  zorgboeren	  worden	  op	  donderdagavond	  26	  januari	  ingelicht.	  	  
	  
Voor	  vragen	  en/of	  interviewverzoeken	  kunt	  u	  bellen	  of	  mailen	  naar	  Babette	  Roelandschap,	  
perscoördinator	  Vriendentuinen.	  Foto’s	  zijn	  te	  vinden	  op	  de	  site	  van	  vriendentuinen	  
http://vriendentuinen.nl/voor-‐de-‐pers/.	  Foto’s	  mogen	  alleen	  gebruikt	  worden	  voor	  
publicaties	  over	  Vriendentuinen,	  en	  niet	  voor	  andere	  doeleinden.	  	  
	  
Babette	  Roelandschap	  
T:	  06	  1043	  5892	  
E:	  babette@bureau-‐buitenlucht.nl	  
	  
Initiatiefnemers:	  
Federatie	  Landbouw	  en	  Zorg	  
Federatie	  Landbouw	  en	  Zorg	  bestaat	  uit	  15	  regionale	  verenigingen	  inclusief	  de	  gewestelijke	  
LTO’s	  en	  6	  coöperaties	  van	  zorgboeren.	  Er	  zijn	  796	  zorgboerderijen	  aangesloten	  waarvan	  
577	  zorgboerderijen	  activiteiten	  hebben	  op	  het	  gebied	  van	  tuinbouw,	  akkerbouw	  en/of	  
fruitteelt.	  Naar	  schatting	  brengen	  zo`n	  12.000	  deelnemers	  hun	  dag	  door	  op	  de	  zorgboerderij.	  
Het	  concept	  ‘Vriendentuinen’	  is	  voor	  de	  Federatie	  Landbouw	  en	  Zorg	  een	  aansprekend	  
voorbeeld	  waarmee	  de	  sector	  kan	  laten	  zien	  wat	  de	  verbindende	  kracht	  is	  van	  de	  
zorgboerderij	  voor	  mensen.	  De	  Federatie	  is	  uitvoerder	  van	  de	  landelijke	  uitrol.	  
	  
Stichting	  Landzijde:	  	  
Stichting	  Landzijde	  is	  een	  netwerkorganisatie	  en	  is	  de	  schakel	  tussen	  landbouw,	  zorg	  en	  
welzijn.	  Landzijde	  steunt	  mensen	  met	  een	  beperking	  en	  zorgt	  dat	  zij	  dagbesteding	  vinden	  bij	  
zorgboeren.	  In	  Noord-‐Holland	  werkt	  de	  stichting	  samen	  met	  108	  boerderijen	  die	  plaats	  
bieden	  aan	  ruim	  1.000	  mensen.	  www.landzijde.nl	  	  
	  
Stichting	  DOEN:	  	  
Stichting	  DOEN	  gelooft	  dat	  een	  groene,	  sociale	  en	  creatieve	  samenleving	  mogelijk	  is.	  De	  
Stichting	  ziet	  dat	  veel	  mensen	  vanuit	  ondernemerschap	  actief	  werken	  aan	  innoverende	  
oplossingen	  voor	  een	  betere	  wereld.	  Zij	  lopen	  voorop,	  durven	  risico	  te	  nemen	  en	  
veroorzaken	  verandering.	  Ze	  doorbreken	  oude	  structuren	  en	  zorgen	  ervoor	  dat	  er	  nieuwe	  
perspectieven	  ontstaan	  op	  bestaande	  problemen.	  Deze	  voorlopers	  vormen	  daarmee	  ook	  
een	  inspiratiebron	  voor	  anderen.	  www.doen.nl	  


