
1 
 

Beleidsplan 2021 Stichting Blije Buren 

Voedsel als verbinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blije Buren 
Hoendiepstraat 17 I hoog   
1079 LR Amsterdam 
Kvk nummer 504 53 424 
 



2 
 

Beleidsplan 2021 Stichting Blije Buren 

Blije Buren is een stichting die al twaalf jaar overal in de stad voedsel ophaalt, dat anders in 
de prullenbak zou belanden. Met wat de vrijwilligers ophalen, voedt Blije Buren dagelijks 
meer dan 200 mensen. Peter Hoeboer runt de stichting Blije Buren al twaalf jaar met hart en 
ziel. Vroeg in de ochtend, om 8.00 uur, begint hij, samen met de vrijwilligers zijn ronde door 
de stad langs de 180 donateurs van voedsel. Daarna helpt hij met Latifa El Mesnaui en Sveta 
en Naima het voedsel te sorteren en om 23.00 uur is de laatste zak met eten uitgedeeld. 
Zeven dagen per week wordt er voedsel uitgedeeld. De stichting heeft ongeveer twaalf 
vrijwilligers en is erkend Leerwerk bedrijf. Er zijn vier stagiairs van het MBO. In de gemeente 
Amsterdam  deelt blije buren voedsel op diverse plekken. Voor de kosten die de stadsdelen 
overstijgen, van het vervoer en de kosten die we maken op ons verdeelcentrum in het 
voormalig Slotervaart Ziekenhuis, vragen we een subsidie aan bij de Gemeente Amsterdam. 

Coronatijd 

Toen corona begon is Blije Buren doorgegaan met het verstrekken van voedsel aan 
kwetsbaren. Het werk is nog belangrijker geworden, omdat meer mensen in de problemen 
geraken: veel ZZP’ers krijgen geen of minder opdrachten, mensen die voorheen 
vrijwilligerswerk deden op scholen, in buurthuizen en elders kunnen dat niet meer doen. Zij 
kregen voor hun werk een vrijwilligersvergoeding en deze valt nu ook weg. Dit geldt ook 
voor nieuwkomers en statushouders. Alleenstaanden lopen het risico op vereenzaming. 
Omdat Blije Buren hen voedsel geeft is er contact en tijd voor een praatje.  

Netwerk klanten 

Stichting Blije Buren heeft een netwerk van vrijwilligers die voedsel uitgeven in hun buurt. 
Alle vrijwilligers werken echt vrijwillig. Ook de mensen die rondrijden, voedsel sorteren 
ontvangen geen vergoeding. 

In het Centrum werkt Blije Buren samen met de SP 40 mensen via het voedseluitdeelpunt in 
de Laurierstraat en met de Duif, Prinsengracht. Tevens delen we voedsel met de locatie 
Blaka Watra van de Regenboog, een inloophuis aan de Draagbak. We delen voedsel in 
samenwerking met Jan Meier van De Duif, Een vrijwilliger deelt bij de Haarlemmerstraat. 
Een vrijwilliger Riekje Kips deelt voedsel bij de Witteburgerkerk. En een vrijwilliger deelt bij 
het Suikerplein. 

In Zuid helpt een vrijwilliger in de buurt van de Hoendiepstraat 15 mensen. In samenwerking 
met de Moskee Jeekerstraat krijgen 40 mensen voedsel. Er worden in samenwerking met 
Dynamo voedseluitdeelpunten en maaltijdverstrekking opgezet in het servicepunt van 
Dynamo Menno Simons, Noord-Hollandstraat in Buitenveldert. Tevens wordt er een 
voedseldeelpunt opgezet in de Weteringkerk. In december is er een proefdag georganiseerd 
in deze kerk. Hier kwamen 270 mensen naar toe. Tevens was er een pilot in een loods op het 
Havenstraatterrein. De opslag is in de Kromme Mijdrechtstraat. 

In Oost gaan vrijwilligers van Blije Buren dagelijks naar het uitdeelpunt op het 
Cruquiuseiland waar dagelijks 50 mensen een voedselpakket ontvangen. In samenwerking 
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met de Stichting Assadaaka Community helpt Blije Buren 20 mensen aan voedsel. Ook de 
Elthetokerk ontvangt regelmatig voedsel voor de buurtmaaltijden. Naima helpt 20 mensen 
aan voedsel in de Indische buurt. Nejed helpt 25 mensen in de buurt en Mustafa El Jarmouni 
van de schaakschool Badjan helpt 15 mensen aan voedsel in de Indische Buurt. In Betondorp 
helpt Karleen 30 mensen van de Stichting Veerkrachtig. Buurtbuik in Boost maakt maaltijden 
met het voedsel van Blije Buren voor statushouders en de buurt. Het inloophuis van de 
Regenboog aan de Zeeburgerdijk wordt van voedsel voorzien. De Meevaart in de Indische 
buurt maakt ontbijtjes van het voedsel. Ook Moskee Al Kabir en Nasr krijgen voedsel. 

In Nieuw West, Osdorp (Niekerkstraat) is er iemand die 40 klanten van voedsel voorziet. In 
Osdorp helpt men de Paulusparochie die 400 mensen helpt. Blije Buren gaat ook naar het 
AZC, Willinklaan: 40 klanten. De Moskeeën El Hijra en de Blauwe Moskee krijgen ook 
voedsel. In dit stadsdeel begint Blije Buren met een voedseluitdeelpunt in Sloterdijkstraat. 

In Zuidoost In Zuidoost brengt Blije Buren  voedsel op de datum naar Buurthuis Spinnewiel 
in Venserpolder. Vader Kanu brengt wekelijks voedsel naar Roy die dit deelt met 30 
bewoners in Gein. Er wordt er op onregelmatige basis voedsel gebracht naar Regina Mac 
Nack (Stichting Hoop voor Morgen). Tevens brengen de vrijwilligers Joke Jongejan, Gert-Jan 
Wijnands en George Vanier rond bij 20 mensen. Dit laatste initiatief is gestart in coronatijd. 
Zij werken samen met de Stichting Carabic. 

In Noord is er de vrijwilliger Olga die in de buurt van de Hilversumsestraat mensen van 
voedsel voorziet. 

In Amstelveen geeft een vrijwilliger aan tien mensen voedsel. 

In West deelt men voedsel uit aan het inloophuis van de Regenboog in de Bilderdijkstraat. 
De Moskee El Tahweed deelt ook voedsel van Blije Buren uit. 

Samenvatting: in samenwerking met vrijwilligers en partnerorganisaties krijgen elke week 
meer dan 1000 klanten voedsel. Dit aantal groeit vanwege de corona crisis 

Netwerk leveranciers. 

Blije Buren heeft een uitgebreid netwerk van leveranciers die voedsel geven. Het merendeel 
is verpakt voedsel dat ‘op de datum is.’ Er zijn grote supermarkten die voedsel geven, maar 
ook Turkse, Marokkaanse en Surinaamse toko’s en kleinere supermarkten. Onder de 
leveranciers zijn ook biologische speciaalzaken, delicatessezaken en luxe warme bakkers. In 
Zuid doen een aantal exclusieve winkels mee. Een pastafabriek levert ingevroren maaltijden 
voor ouderen. Zelfs een bloemenkiosk doet mee en leveren exclusieve producten. Met kerst 
gaven winkeliers speciale lekkere dingen voor de kwetsbare mensen. Zo is een keur van 
versproducten voor de klanten van Blije Buren! Soms komt er speelgoed en kleding. 

Doel 

Mensen die onder het bestaansminimum leven voedsel verstrekken. Kwetsbaren helpen 
door middel van voedsel. Voedselverspilling tegengaan. Omzien naar elkaar door bij het 
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verstrekken van voedsel met het gesprek aan te gaan. Eenzaamheid bestrijden. Blije Buren 
wil meer dan alleen voedsel verstrekken. Wij willen mensen met elkaar verbinden door 
middel van voedsel. 

Doelgroep 
Blije Buren trekt een groep mensen die andere welzijnsorganisaties nauwelijks bereiken. 
Voorbeelden zijn: mensen meteen bijstandsuitkering, GGZ verleden, mensen schulden, 
eerste generatie migranten, (zoals achterban moskeestichting Jeekerstraat) en 
statushouders en thuis en daklozen (HVO). Maar ook ouderen die de bereide maaltijden 
komen afhalen. Buiten coronatijd gaan zij naar plekken waar mensen samen eten, zoals 
Buurtbuik. De Stichting Blije Buren levert ook aan deze stichting producten op de datum. 

Uitbreiding 

De Stichting wil nu uitbreiden. Vanwege corona is de vraag groter geworden. Er liggen 
mogelijkheden in Zuid met het een nieuwe voedseluitdeelpunt in het Meno Simons locatie in 
het servicepunt en de Weteringkerk. Tevens onderzoekt Blije Buren de mogelijkheden van 
de Havenstraat (loods). 

In Zuidoost, in samenwerking met Carabic. Vrijwilliger Gert-Jan bouwt er een netwerk op in 
samenwerking met de protestantse Kerk Zuidoost en Scouting Holendrecht en 
nutstuinenvereniging Reigersbos. Joke Jongejan en Gert-Jan Wijnands zijn ook als vrijwilliger 
betrokken bij Dialoog in Actie. De POH-ouderenwerkers van de gezondheidscentra leveren 
adressen van ouderen aan.  

Tevens is er een vraag van het Pleintheater in Oost en van Prachtvrouw in de Dapperbuurt. 
Hier kan men 50 mensen van voedsel voorzien. In samenwerking met CIVIC willen we 
uitbreiden in Zeeburg.  

In Nieuw West heeft Blije Buren een uitgiftepunt opgezet in de Heathrowstraat 1012. 

Voor deze uitbreiding hebben we extra middelen nodig. Tot eind december 2021 kon de 
Stichting Blije Buren zijn uitgaven bekostigen uit een subsidie van de gemeente Amsterdam 
van 34.180 euro. Hieruit zijn ook onkosten van januari tot november 2020 betaald. Dit geld is 
inmiddels uitgegeven. Onze plek: kantoor, opslag, koeling, vriesruimte en sorteercentrum 
wordt ter beschikking gesteld door de firma Zadelhoff, inclusief energiekosten. 

Onze uitgaven betreffen met name huur, benzine, autokosten, parkeerkosten, 
telefoonkosten, reiskosten voor vrijwilligers, tasjes om eten uit te geven. Alle vrijwilligers, 
ook de coördinatoren Peter en Latifa zijn echte vrijwilligers. 

Problemen 

Op 16 juli overleed plotseling Frany Francesca Gebhard, samen met Peter Hoeboer runde zij 
de Stichting Blije Buren. Dit ie een groot verlies voor Peter. Latifa en de andere vrijwilligers 
blijven Peter helpen en steunen hem zoveel zij kunnen.  
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Begin 2020 ging bus van Blije Buren kapot. De Stichting huurt sinds die tijd een bus via 
Amcar. Sinds 14 december huurt de Stichting 2 bussen. Gert-Jan Wijnands en Joke Jongejan 
van Dialoog in Actie en Ineke van Dijk van Carrière Coach Café werven in samenwerking met 
Blije Buren fondsen en subsidies werven voor een nieuwe bus. 

Resultaat 

Wij zoeken financiering voor het jaar 2021. Bij de gezamenlijke fondsen hebben we de 
aanschaf van een bus ingediend. Wij vragen aan de Gemeente een subsidie om een deel van 
onze begroting te dekken, met name het deel van vervoerskosten voor voedselvoorziening 
en de kosten die wij maken op het verdeelcentrum in het voormalig Slotervaart Ziekenhuis 
vragen wij een subsidie aan bij de Gemeente Amsterdam. De begroting en de dekking vindt 
u in de bijlage. 

 

Samenwerkingspartners,  

onder meer: 
Moskeeën 
Stichting Regenboog (Inloophuizen dak-, en thuislozen) 
CIVIC 
Dynamo 
Stichting Prachtvrouw 
Zadelhoff 
Elthetokerk (Oost) 
Paulusparochie (Osdorp) 
Stichting Dialoog in Actie 
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 Jaarbegroting 2021 Stichting Blije Buren

Begroting één maand met huur 2 auto's

per auto per week totaal per weekper maand

Benzine 180,00€                360,00€   1.440,00€     2 auto's

Autohuur 2.600,00€     2 auto's

Totaal per maand 4.040,00€     

Totaal twee maanden 8.080,00€     8.080,00€     

Inschatting: op 1 maart is er een bus gekocht

Begroting kosten aanschaf tweede hands bus 20.000,00€  

Verzekering 2.220,00€     220 per maand,

gebeld met 

Wegenbelasting 600,00€        Centraal Beheer

Onderhoud 2.000,00€     

Benzine 10 maanden 10.000,00€  

Totaal aanschaf Bus en vervoerskosten 34.820,00€  

Begroting algemene kosten Blije Buren

Onkosten vrijwilligers 2.400,00€     

Kantoorkosten, printer, cartridges, drukkosten flyer 800,00€        

Koffie, thee, koffiemelk 600,00€        

Schoonmaakmiddelen, wc papier, zeep, koffie, thee 600,00€        

Tasjes, inpakmaterialen 1.200,00€     

Onvoorzien ca. 7 % 3.000,00€     

Internet abonnement 600,00€        

Totaal Algemene kosten 9.200,00€     

Totaal kosten Blije Buren 2021 52.100,00€  52.100,00€  

Uitbreiding Zuidoost huur kosten Scouting gebouw 1.200,00€     

Kosten kratjes, koffie, thee 1 dagdeel p.w. 800

Huur Sloterdijk uitgiftepunt Heathrowstraat 1012 3.780,00€     

Huur Opslagruimte Kromme Mijdrechtstraat Zuid 900,00€        

6.680,00€     

Totaal Begroting Stichting Blije Buren plus uitbreiding stadsdelen 58.780,00€  

Tot eind december 2021 kon de Stichting Blije Buren zijn uitgaven bekostigen uit een subsidie 

van de gemeente Amsterdam van 34.180 euro. Hieruit zijn ook kosten van januari tot november 2021 betaald. 

Dit geld is inmiddels uitgegeven. 

Dekking Fondsen en/of crowdfunding 24.000,00€  

Coronabudget Amsterdam Oost 4.000,00€     

Coronabudget Amsterdam Zuidoost 2.000,00€     

Coronabudget Amsterdam Zuid 4.000,00€     

Coronabudget Amsterdam Nieuw West4.000,00€     

Gemeente Amsterdam Centraal 16.600,00€  

Gemeente Amsterdam Centrum 4.180,00€     

Totaal 58.780,00€  
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Dekking 

  

Dekking Fondsen en/of crowdfunding 24.000,00€  

Coronabudget Amsterdam Oost 4.000,00€     

Coronabudget Amsterdam Zuidoost 2.000,00€     

Coronabudget Amsterdam Zuid 4.000,00€     

Coronabudget Amsterdam Nieuw West4.000,00€     

Gemeente Amsterdam Centraal 16.600,00€  

Gemeente Amsterdam Centrum 4.180,00€     

Totaal 58.780,00€  
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Bezoek wethouder onderwijs, armoede en   Eindejaarsviering 2019 De Duif 

inburgering Gemeente Amsterdam, oktober 2020 

 
Eindejaarsviering in de Duif 

 
Uitreiking Vredesduif    Sorteren voedsel 


