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Op 25 februari 2016 is stichting BuitenZinnig opgericht. Na een lange aanloop is besloten deze 

rechtspersoon op te stellen om zo een degelijk fundament te leggen onder het initiatief.  

Doelstellingen 

 
Het doel van Stichting BuitenZinnig is het realiseren van een VoedselBos op het Eiland van Dordrecht. 
Dit doen we op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze met behulp van vrijwilligers; 
jong en oud, arm of rijk, man of vrouw, ziek of gezond. We gaan sociaal zwakkeren, jeugd en 
jongeren inzetten om mee te werken en te denken. Scholen gaan we ontvangen om educatie te 
geven over onder meer duurzaamheid en permacultuur. 
 
In februari is onze website www.stichtingbuitenzinnig.nl geplaatst. We zijn trots op het resultaat dat 
we hebben neergezet. 
In april is de eerste nieuwsbrief handmatig verstuurd. Gezien het aantal belangstellenden voor deze 
nieuwsbrief hard groeide is besloten het aan- en afmelden te laten verlopen via een automatisch 
systeem (Mailchimp). De nieuwsbrief sturen wij maandelijks naar geïnteresseerden 
 
Het was de verwachting dat we in 2016 een locatie toegewezen zouden krijgen door de gemeente  
Dordrecht. Het is inmiddels gebleken dat dit niet nog niet is gerealiseerd. 
Diverse bedrijven zijn zeer enthousiast over ons plan en hebben op diverse manieren hulp geboden. 
Zo gaf Jumbo Slangenburg in april de mogelijkheid voor een statiegeld actie. ESBI uit Bleskensgraaf 
heeft 2 grote reclame doeken voor ons gedrukt. Firma All-Groen heeft een budget beschikbaar 
gesteld dat wij naar eigen inzicht mochten besteden. Zo zijn er door All-Groen zeecontainers 
verplaatst om deze te kunnen opknappen en kregen wij een kettingzaag. Drukkerij Jonkheer heeft 
het door ons gemaakte plan in brochurevorm gedrukt. 

http://www.stichtingbuitenzinnig.nl/


 

 

Van Christengemeente Kom en Zie mogen wij gebruik maken van hun verblijf Royal Place op 
Jeugddorp. Eerst incidenteel en nu elke vrijdag. Regiobank heeft ons gesponsord door het vergoeden 
van de kosten die we gemaakt hebben voor het betalingsverkeer op onze zakelijke rekening. 
Intersafe heeft ons bedrijfskleding geschonken, waarna Linda Verholt het ontwerp van de bedrukking 
heeft gemaakt. 
 
Er veel tijd gestoken in het verkrijgen van draagvlak en naamsbekendheid. We hebben deel genomen 
aan de Bijenmarkt, Markt op het Vogelplein, Vlijparkfair en een open dag van Tuinvereniging De 
Kringloop. Ook waren we aanwezig met een informatiestand bij Zorglandgoed Dordrecht.  
 
In de zomer van 2016 verkregen wij van de belastingdienst de toekenning van de ANBI-status. Dit 
geeft de donateur de mogelijkheid belastingvoordeel te verkrijgen op de donaties. 
 
Om een indruk te krijgen welke eetbare planten er nu al te vinden zijn op Jeugddorp is er rondleiding 
gegeven. Ondertussen blijf de aanmelding van vrijwilligers gestaag doorgroeien. Zo hadden zich in 
augustus 16 vrijwilligers aangemeld, aan het einde van het jaar waren dit er 30. En dat terwijl er nog 
steeds geen officieel startschot is gegeven. Om deze vrijwilligers aan ons te laten binden zijn we op 
12 augustus gestart met de voorbereidingen van het VoedselBos. Vanaf die dag zijn we elke vrijdag 
open van 10:00-16:00 uur. Vlak daarna kon ook de media niet meer achterblijven. Wij hebben media 
aandacht in eerste instantie af gehouden, echter vanaf dit moment was die wens zo groot en is er 
ook regelmatig een artikel verschenen. Op 17 augustus als eerste in AD de Dordtenaar gevolgd door 
een radio optreden bij Radio Rijnmond. Op 11 oktober waren we te zien op de regionale tv zender 
RTV Dordrecht en vanaf 27 oktober zijn we goede partners geworden met De Stem van Dordt, een 
gratis weekkrant die in het Dordrecht wordt verspreid. Eerst is hier een groot artikel geplaatst, 
waarna we sinds 23 november wekelijks een bijdrage mogen leveren. Soms een kwart pagina, vaak 
een halve! Deze vaste rubriek zorgt voor veel herkenning en positieve reacties. 
 
Op 29 september hebben we samen met onze vrijwilligers een moodboard-avond gehouden. Het 
thema was: Hoe ziet jouw eigen VoedselBos eruit. Wat vind jij belangrijk, wat zou je in het 
VoedselBos willen en wat echt niet.  
MEE Drechtsteden heeft ons initiatief gekroond als “Kanjer van de maand november”. Zij staan 
volledig achter ons plan. 



 

 

 
 
Genoemde activiteiten konden niet geheel kosteloos worden uitgevoerd. Er waren kosten voor het 
oprichten van de stichting. Ook het bedrukken van de kleding was een relatief groot aandeel. Zo zijn 
we op evenementen en markten goed herkenbaar. Ook de kilometervergoeding is substantieel. Deze 
kosten zijn vooral gemaakt doordat materiaal vervoerd moet worden. Hierbij worden alleen de 
noodzakelijke kilometers vergoed. Ook zijn er kosten gemaakt voor koffie en thee.  
 
We kijken terug op een mooi jaar, waarin veel is gebeurd en ontwikkeld. 
De laatste maanden van 2016 is vooral gekeken, naar het verkrijgen van stabiliteit in de financiën. 
In 2017 hopen we eindelijk te kunnen starten met ontwerp en aanleg van het VoedselBos. In elk 
geval wordt een start gemaakt met het verkrijgen van een erkenning van een: “leer-werk-bedrijf” en 
benodigde aanvullende verklaringen om participanten geplaatst te krijgen en stageplekken in te 
vullen.  
 
 
 
 
 
 
 

Ieder jaar worden we vruchtbaarder! 
 

 
 


