Aanvraag Stichting Wollefoppengroen & Co

Doel aanvraag
Samen tuinieren, koken en eten in het nog af te bouwen ontmoetingsgebouw van
Wollefoppengroen & Co

1. Taka-TukaTuin
Figuur 1Manifestatieveld

Wollefoppengroen & Co heeft in 2013 en 2014 een
groot “eetbaar” park op het Manifestatieveld in de wijk
Zevenkamp (Rotterdam) aangelegd. Dit “eetbaar” park
bestaat momenteel uit een marktplaats, fruitbomen,
bessenstruiken, bijenkasten en een stadslandbouwtuin
op basis van permacultuur.
In 2018 is de 1e fase van een ontmoetingsgebouw
(casco) gerealiseerd.
Figuur 2 "eetbare" park

De Taka-TukaTuin is gerealiseerd door een
actieve groep betrokken bewoners.
Vrijwilligers onderhouden de tuin. Al
langere tijd is er een samenwerking met
zorginstellingen als Pameijer en Orion voor
het gezamenlijk tuinieren voor mensen met
een beperking: zij ondersteunen de
tuingroep (vrijwilligers/bewoners). In 2019 wordt een samenwerking voorbereid
met basisscholen voor educatie: van zaadje tot op je bordje. Ook worden
contacten gelegd met peuterspeelzalen en naschoolse opvang voor activiteiten in
het gebied.
Met Buurtwerk (speeltuin Taka-TukaLand) hebben we een partnerschap
opgebouwd. In samenwerking met zorginstelling Aafje nodigen we het komende jaar
ouderen met vrijwilligers uit om een bezoekje te brengen aan de Taka-TukaTuin. Zo
komen ze uit hun isolement of wordt voorkomen dat zij erin geraken.
De afgelopen jaren heeft Wollefoppengroen & Co in samenwerking met bewoners en
andere organisaties uit de wijk drie keer het 7-bladfestival georganiseerd. Een
onderdeel van dit festival is de wijklunch (ca. 100 personen) en het wijkdiner (ca. 150
personen). Alle gerechten hebben wijkbewoners zelf bereid.
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Met de oogst uit het “eetbaar” park en de stadslandbouwtuin naast Cultureel
Centrum Orion kan straks gekookt worden door en voor elkaar in het
ontmoetingsgebouw met zowel jong als oud. Het ontmoetingsgebouw doet dan min
of meer dienst als “wijkrestaurant”. In die opzet denken we er tevens aan
werkervaringsplaatsen te creëren.
2. Taka-TukaLand
Speeltuin Taka-TukaLand, die vooralsnog beheerd wordt door Buurtwerk, is in 2014
geheel gerenoveerd. Het is een “nieuwe” speeltuin waar een bijzondere speel- en
ontdekervaring voor kinderen is gerealiseerd. Taka-TukaLand is zo toegankelijk
gemaakt, dat kinderen - met én zonder handicap - samen kunnen spelen: een aantal
speeltoestellen is voor álle kinderen toegankelijk.
In de speeltuin is het gebouw Villa Kakelbont op de scheiding van het terrein van de
speeltuin en het “eetbaar” park gerealiseerd. Aan de kant van de Taka-TukaTuin
heeft Wollefoppengroep & Co onlangs de 1e fase van een ontmoetingsgebouw
(casco) gerealiseerd.
3. Pameijer en Orion
Cliënten van Pameijer werken samen met de tuingroep (vrijwilligers/bewoners) in het
“eetbare” park. Tussen de middag lunchen ze veelal met elkaar. Een ongedwongen
sfeer geeft iedereen de mogelijkheid om zichzelf te zijn en met elkaar verbonden te
zijn. Naast de mogelijkheid voor inclusie wordt een basis gelegd om je in een
werkomgeving staande te kunnen houden. Dit is voor de cliënten een belangrijke
stap om naar een werksituatie te gaan.
De vervolgstap is het opknappen van vervallen tuinen van huurders van
woningcorporaties, waarna in samenwerking met een hovenierbedrijf meegewerkt
wordt aan groenprojecten met de mogelijkheid om door te stromen naar een
betaalde baan.
Cliënten van Orion ondersteunen bij het openstellen en het onderhoud van de
speeltuin. Daarnaast is Orion verweven met enkele activiteiten zoals het leveren
van producten voor het “koken voor en door” uit zijn stadslandbouwtuin en het
beheer van zijn bezorgwinkel in de speeltuin. Cliënten van Orion houden zich
bezig met het sorteren, inpakken en bezorgen van biologische levensmiddelen
aan klanten. Zij leren in een bedrijfssetting te werken. Klantgericht werken,
planning, administratie, overleg en eigen verantwoordelijkheid horen hier ook bij.
In het ontmoetingsgebouw van Wollefoppengroen & Co vormen zij straks een
belangrijke schakel.
4. Ontmoetingsgebouw
Het ontmoetingsgebouw moet een multifunctioneel gebouw worden. Het gebouw is
door en voor de bewoners opgezet, en iedereen is welkom.
In de eerste plaats is het een ontmoetingsruimte voor de bewoners uit de wijk;
voornamelijk bewoners uit de wijk zullen activiteiten organiseren.
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Ook kunnen kinderen - met én zonder handicap - samen, met hun gezinsleden en
buurtbewoners van deze faciliteit gebruik maken: omgaan met en genieten van
elkaar.
Met onder meer de producten uit het “eetbare park” kan er gekookt worden
(wijkrestaurant). Bewoners uit de wijk zullen straks met een diversiteit aan gerechten
voor elkaar koken. Koken en eten verbindt mensen.
Verder zullen er educatieve activiteiten plaatsvinden. Er zullen workshops gehouden
worden. Amateurverenigingen als toneel- en muziekgezelschappen kunnen jong en
oud uit de wijk en omgeving inspireren voor hun disciplines.
Het gehele project (Taka-TukaLand en Taka-TukaTuin) zal een inspirerende
omgeving worden waar bewoners en andere partijen ondersteund en gefaciliteerd
worden, en waar initiatieven van bewoners mogelijk zijn. Het wordt een omgeving,
waarin ontmoeten, samenwerken en ontplooien centraal staan.
5. Budgetaanvraag
Voor twee zaken vragen we om een financiële bijdrage. Op de eerste plaats voor het
faciliteren en ondersteunen van de initiatieven in de Taka-TukaTuin en ons
ontmoetingsgebouw. Daarnaast hebben we nog financiële middelen nodig voor de
afbouw van het gebouw.
De totale begroting bedraagt € 148.094,--, zijnde € 21.450,-- voor het faciliteren van
het initiatief in 2019 en € 126.644,-- voor het afbouwen van het ontmoetingsgebouw.
faciliteren initiatief
Ten aanzien van het eerste jaar (2019) is een startkapitaal van € 21.450,-- nodig om
ons laagdrempelig initiatief te kunnen realiseren (kosten voor o.a. elektra,
verwarming, huur grond, klein onderhoud, gemeentelijke belastingen, inventaris
keuken, tuinmaterialen, coördinatie en scholing vrijwilligers). Uit eigen vermogen is
hiervoor € 3.500,-- gereserveerd, blijft over € 17.950,-- (incl. btw).
Coördinatie activiteiten
In de Taka-TukaTuin vinden veel activiteiten plaats. Op dit moment bestaan die uit
het tuinieren en het afbouwen/-werken van het ontmoetingsgebouw. Wanneer het
ontmoetingsgebouw in gebruik genomen kan worden (de planning is voorjaar 2019)
zullen ook andere activiteiten plaatsvinden, waaronder het opzetten van een
“wijkrestaurant”
Elke donderdag en elke zondagochtend onderhouden vrijwilligers/bewoners uit de
wijk de “eetbare tuin”. 5 dagen in de week ondersteunen cliënten van Pameijer bij
het onderhoud van het park.
Wanneer deze vrijwilligers aan het werk gaan, moet het voor hen duidelijk zijn, wat
ze “moeten” doen. Daarvoor is coördinatie nodig. Iemand moet overzicht hebben van
wat er gedaan moet worden: planning, aanschaf materialen, en continuïteit. Zo

Wollefoppengroen & Co
aanvraag 12 november 2018

pagina 3

moeten er een jaar-, maand- en weekplan en een teeltplan opgesteld worden. Aan
vrijwilligers moet kennis en vaardigheden overgedragen worden.
Wanneer in het voorjaar van 2019 het ontmoetingsgebouw in gebruik genomen
wordt, kan er “voor en door elkaar” gekookt worden. Educatieve activiteiten zullen
plaatsvinden.
Al deze werkzaamheden overschrijden het werk van een vrijwilliger. Derhalve is er in
de begroting de post coördinatie activiteiten opgenomen.
afbouwen ontmoetingsgebouw
Het ontmoetingsgebouw wordt opgetrokken uit 4½ grote zeecontainers. Daar
Wollefoppengroen & Co nog niet over de middelen beschikt om alle zeecontainers
tegelijk te plaatsen, is ervoor gekozen om het gebouw in twee fases te realiseren. In
2018 zijn er in de 1e fase drie grote zeecontainers geplaatst met een oppervlakte van
ca. 90 m2. Om dit gedeelte van het gebouw in gebruik te kunnen nemen, zal zowel
het interieur als exterieur nog afgewerkt/afgebouwd moeten worden. Dit willen we
voornamelijk met onze vrijwilligers/bewoners uit de wijk en cliënten van Orion
(houtwerkplaats) en Pameijer doen. Daarbij wordt zo veel mogelijk gewerkt met
hergebruik van materialen.
De drie zeecontainers zijn casco opgeleverd. Als we alles “laten doen” met nieuw
materiaal, is de totale afbouw begroot op € 126.644,--. Wanneer we deels gebruikte
materiaal toepassen en de zeecontainers met de hulp van vrijwilligers afbouwen,
komen we uit op € 59.380, --.
Inmiddels hebben we via Oranje (sloopbedrijf) gebruikt materiaal ter waarde van
ongeveer € 7.500,-- verkregen. Hiervoor hebben wij zelf -met toestemmingmaterialen uit te slopen gebouwen gehaald. Binnenkort zullen we naar verwachting
op deze manier nog eens gebruikt materiaal krijgen ter waarde van ongeveer €
15.000,--.
duurzaam
Onze energieleverancier, ENECO, heeft toegezegd de ontmoetingsruimte te
voorzien van duurzame energie. De kosten hiervoor zijn begroot op € 12.000,--. Nu
de leverancier de voorziening heeft toegezegd, blijft slechts € 600,-- onvoorzien
over.
Met de hulp van onze relaties verwachten we dat we tweedehands meubilair en
inventaris kunnen aanschaffen voor € 1.100,--.
Voor de afbouw van het ontmoetingsgebouw is nog € 30.880,-- (incl. btw) nodig.
Wollefoppengroen & Co zal zich voortdurend inzetten op toepassing van
tweedehands materialen aangebracht door vrijwilligers. Ook zullen we naar andere
mogelijkheden van financiering en sponsoring zoeken.
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http://wollefoppengroen.nl/
http://stichtingorion.com/home
http://verenigingtakatuka.nl/

Bijlagen:
- Ontwerp ontmoetingsgebouw, d.d. 8 juni 2016
- Ontwerp ontmoetingsgebouw, fase 1
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Begroting faciliteren / afbouwen project Wollefoppengroen&co
startkapitaal faciliteren initiatief eerste jaar

begroot

eigen vermogen

gerealiseerd blijft over

Kosten elektra/verwarming/afval/water
3.500
800
Huur grond van gemeente
2.200
2.200
Klein onderhoud
1.000
OZB/gemeentelijke belastingen/waterschapsbelasting
1.500
inventaris keuken
2.000
Verzekeringen
500
500
Beveiliging
500
tuinmaterialen (zaden, mest, e.d.)/gereedschap
1.250
onkostenvergoeding tuincoördinator
7.500
scholing en waardering vrijwilligers
1.500
+ _________ _________
totaal
21.450
3.500

TOTAAL
afbouwen

begroot

+

totaal duurzaam
Inventaris
Meubilair en inventaris
Onvoorzien (10%)

TOTAAL
TOTAAL faciliteren eerste jaar + afbouw
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3.500

17.950 A

1.000
1.500
5.000
15.000

22.500

29.180

begroot “zelfbouw”toegezegd
12.000
6.000
6.000
1.200
600
__________________
13.200
6.600
6.000

600

begroot “zelfbouw”
3.000
1.000
300
100
+ ________ _________
3.300
1.100

totaal inventaris

17.950

zelfbouw gerealiseerd blijft over

Aansluiting en installatie riool, water, elektra en bliksemafleider
13.167
7.618
Aanschaf en aanbrengen toiletruimten
4.500
2.250
Aanschaf kookunits/werkblanken/koeling
40.000
20.000
Isoleren en afwerken binnenzijde en dak
41.100
15.750
Beveiligingsinstallatie
1.500
1.500
te verwachten verkrijgbaar duurzaam materiaal
Onvoorzien (10%)
9.877
4.562
+ _________________
totaal afbouw
110.144
51.680
duurzaam
Zonnepanelen
Onvoorzien (10%)

3.500

126.644

1.100

59.380
28.500
30.880 B
+ ___________ ____________
32.000
48.830 A+B
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