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Jaarverslag Stichting Oosterfaantje
Begin 2020….. Nog steeds opererend vanuit woonhuizen.

Eerst alleen de Rijsoortstraat, daar komt Hortalijn bij en het is
de bedoeling dat het vanaf half 2020 allemaal naar de Hortalijn
gaat.

We worden iets professioneler, dat wil zeggen dat we als
Stichting niet meer willen dat er privé geld wordt uitgegeven
voor de Stichting. ( Wat jaren wel gebeurde: er is bijvoorbeeld
nooit benzinegeld gerekend of stroomkosten…)
Januari/Februari
We zijn uitgekozen door ING als goed doel en door de vele
stemmen hebben we € 3.000,00 ontvangen.
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Verbouwen van bijkeuken Hortalijn en maken van aanbouw,
aansluitend aan de bijkeuken. Aanschaf van wasmachine en
droger. Gefinancierd door Schuurtje van Vincentius en
Wijkinitiatief van gemeente Zoetermeer.
Het uitdelen gebeurt vanuit de Rijsoortstraat…maar door de
coronamaatregelen worden de rijen in de straat erg lang en
buren gaan terecht klagen….

Maart
1e keer uitdelen vanaf de Hortalijn. Versneld, i.v.m.
coronamaatregelen. Hier is alles breder en worden geen buren
gestoord. De tuin is nog niet klaar en daarom wordt er vanuit
de voortuin uitgedeeld.
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Natasja Froger
speelt voor Oosterfaantje
het spel ‘Weet ik veel’ en
zij brengt een bedrag
binnen waarvan we een
bus kunnen aanschaffen.
We willen beginnen met een pilot Ontbijtboxen voor kinderen
van de Florisschool. We krijgen de collecte van De Lichtzijde en
halen € 800,00 op. Helaas staat dit bedrag aan het einde van
het jaar nog gereserveerd, omdat we de school niet in mogen.
Er zijn veel kinderen in Zoetermeer die niets bij zich hebben op
school voor in de pauze. Wij gaan boxen maken waarmee deze
kinderen wél iets hebben.
De nood is hoog door het hamsteren…. En er
niet alleen wc papier gehamsterd!

April
Bus aangeschaft van het geld van ‘Weet ik veel ‘ en reserve
opgebouwd voor onkosten/reparatie/APK keuring volgende
jaren. Nu kan er ook meer en verder weg afgehaald worden.
We krijgen bijv. contact in Barendrecht met een firma voor de
Horeca…. Daar blijven nu veel voorraden liggen en als ze tegen
de datum komen, mogen wij ze halen. Zo komen we in diverse
plaatsen. Bedrijven weten ons te vinden, gelukkig. Het is een
win/win situatie. Voedsel wordt niet weggegooid en
Oosterfaantje kan meer mensen helpen.
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Mei/Juni
We willen gaan koken vanaf de Hortalijn er wordt een tweede
hands ‘kooklijn’ gekocht, maar daarvoor moet krachtstroom
worden aangelegd. Dat heeft meer voeten in de aarde dan we
denken. Stedin werkt ook niet echt mee, helaas. Het uitdelen
van voedsel gaat 6 dagen in de week door…. Alle weken van
het jaar.
Juli/Augustus
Met subsidie van Fonds 1818 worden per week 600 maaltijden
gekookt in Het Kompas, door zes vrijwilligers. Er zijn mensen
die een klein bedrag ervoor betalen, maar velen ontvangen het
gratis. Er wordt ook thuis gebracht bij ouderen.
In augustus begint het kerkelijk werk weer en stopt het koken.

Het uitdelen van voedsel gaat 6 dagen in de week door….
Alle weken van het jaar.
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In de zomervakantie

een Kinderfeest.
Met Wijk aan Zet subsidie
is een fantastisch feest georganiseerd,
waar 150 kinderen en
volwassenen zijn geweest.
Op gepaste afstand
en kinderen en ouders kwamen op verschillende tijden.
De elektra van de Hortalijn is nog niet in orde en de rek bij de
vrijwilligers is er ook even uit…, dus het koken gaat nog niet
vanaf de Hortalijn. Wel zo af en toe een grote pan soep!
Weer een collecte van De Lichtzijde en Het Kompas levert
genoeg op om de stroom voor een jaar te kunnen betalen.
Het programma Steenrijk/Straatarm vraagt ons of wij een gezin
weten dat mee zou willen doen… Tja: dan moeten we zelfs
kiezen! Het programma is een groot succes… de familie wordt
heel goed geholpen en van alle kanten uit het land stroomt de
hulp binnen. Te veel voor hen en zij delen het weer met
Oosterfaantje.
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September
Van een ons onbekende stichting ontvangen we € 1.000,00.
Daarmee kunnen we een laptop en printer aanschaffen ( alles
gebeurde nog op privé apparaten) én geld apart zetten voor
papier en andere kantoorbenodigdheden. Mooi om te zien dat
we naamsbekendheid door het hele land hebben.
Het uitdelen van voedsel gaat 6 dagen in de week door….
Alle weken van het jaar.

Oktober
Elke dag uitdelen en alle extra’s
halen, waar het maar kan. In de
tweede lock down komen er nog
eens 150 gezinnen bij. Het aantal
stijgt nu naar 572. Het busje rijdt
af en aan!!!

November
Van het Rode Kruis krijgen we
per week 100
boodschappenbonnen…..Tot 31
december, maar al heel snel krijgen we het compliment van de
organisatie dat we het mogen doen, zo lang als het nodig is
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met de corona! Een kans om ook zelf houdbare producten te
kopen, voor noodvoorraden én de kans om meer dan 100
mensen/gezinnen per week blij te maken.
Andere organisaties worden door het Rode Kruis benaderd dat
er bij ons bonnen gehaald kunnen worden. Vluchtelingenwerk,
Limor, Impegno, GGZ, consultatiebureau….. Netwerkpartners
zijn blij met ons.
December
400 gezinnen blij gemaakt met een extra Sint pakket.
Stedin heeft nog steeds geen werk gemaakt van onze stroom….
Dat schuift naar volgend jaar…
100 kerstpakketten van het Rode Kruis en nog eens 100
kersttassen, door de actie van de Kerstboomverkopers in het
Stadshart en alle privé schenkingen van mensen die ( een deel)
van hun kerstpakket doneren.

Mondkapjesplicht en ze worden genaaid, iedereen kan er gratis zoveel krijgen als nodig
is.

Voor Oudejaarsavond zijn er weer 400 tassen uitgedeeld.
We hebben diverse gesprekken met de burgerlijke gemeente
gehad, maar er komt geen subsidie voor een eigen ruimte. Dat
is jammer, want we hebben nu geen gelegenheid om apart met
mensen te praten, terwijl daar veel behoefte aan is! Met een
eigen ruimte kunnen wij bijvoorbeeld ook hulp bieden bij het
‘uit de situatie komen’.
We zoeken een ruimte waar we voedselkunnen uitdelen, waar
we kunnen praten met gasten én waar we kunnen koken en
eten en/of koken en uitdelen. Een ruimte waar we onze spullen
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kunnen laten staan en waar we geen overlast veroorzaken voor
anderen. Als we eenmaal die ruimte hebben en er geen
coronamaatregelen zijn, hebben we veel ideeën om te werken
met mensen die het even niet meer zelf kunnen, qua financiën
en qua overzicht in hun situatie.
Normaal kunnen dan ook zelf zorgen dat er financiën binnen
komen…helaas met de coronamaatregelen, denken we daar nog
even niet aan.
Bij ons komen veel gezinnen. Voor de kinderen kunnen wij
extra van betekenis zijn. Met activiteiten die hen even kunnen
vergeten dat het thuis niet zo lekker gaat met financiën. Wij
kunnen veel gratis aanbieden. Kinderen kunnen ervaringen
delen. Ze zijn bij Oosterfaantje één, hoeven niet steeds uit te
leggen dat het bij hun thuis anders gaat en dat er veel niet kan.
Wij kennen ook veel eenzame mensen. Wat zou het fijn zijn, als
we ook voor hen meer kunnen gaan beteken. Omdat wij
laagdrempelig zijn, heel veel mensen al kennen, kunnen wij
veel en langdurige contacten leggen. We hebben het al gemerkt
in de zomer, toen we maaltijden rondbrachten.
Kijk nu eens!!!! Nog net in december.
Op de valreep van
het nieuwe jaar krijgen
we een ruimte aangeboden,
gratis en voor niets.
Zalkerbos 10, onder de grote flat,
staat een box leeg.
De VVE biedt
het Oosterfaantje aan én we
trekken er meteen in….
maar….
er kan alleen maar gesorteerd
worden én meteen uitgedeeld.
Er is geen water, geen verwarming, geen wc en er zijn geen
ramen, wél ongedierte. We zijn erg blij met deze extra ruimte,
zeker ook omdat het in Meerzicht is. Daarmee hebben we nu in
twee wijken in de stad een uitdeelpunt. Blij én we hopen op een
eigen ruimte met alles erop en eraan. 31 december staan er
624 mensen op de facebookgroep.
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Voorlopig hebben we allemaal te maken met corona en vooral
de minima worden getroffen. We zijn blij dat wij in ieder geval
met voedsel kunnen helpen. Voor 2021 maken we voorzichtig
wat plannen.

Ons visitekaartje

Plannen voor 2021
Doorgaan met het werk dat er nu gebeurt. Zoveel mogelijk
voedsel dat anders verspild zou zijn, ophalen voor de minima.
De stroom in orde maken in de aanbouw. Een extra vrieskist
aanschaffen.
Blijven zoeken naar een eigen ruimte- we gaan weer een
aanvraag voor subsidie indienen. Investeerders zoeken.
Mensen die in nood zijn, omdat er geen eten in huis is: meteen
helpen.
Fondsen aanschrijven voor extra hulp.
Samen werken met netwerkpartners.
Berekenen of de dagelijkse vrijwilligers een
vrijwilligersvergoeding kunnen ontvangen van Stichting
Oosterfaantje.
Het bestuur wil zich ook sterk maken voor de vrijwilligers: dat
zij voldoende aan zichzelf toekomen. Er zullen keuzes gemaakt
moeten worden, we willen zoveel mogelijk mensen
helpen, maar we kunnen niet alle nood ledigen- helaas.
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Kaart van Oranje Fonds

Sponsoren 2020:
Wijk aan Zet, De Lichtzijde/Het Kompas, Fonds 1818, Het Rode
Kruis, Haëlla Fonds, Schuurtje van Vincentius, Pelgrimshoeve,
Plus Verheul Benthuizen, Hello Fresh, Firma Konijn, Questy’s
Design, VVE Zalkerbos en alle giftgevers met tikkies en
overschrijvingen, Kerstboomverkopers Stadshart.

…….Het uitdelen van voedsel gaat 6 dagen in de week
door…. Alle weken van het jaar…….
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