Evaluatieverslag
Paastasactie 2018
Klarendal, Sint Marten en
Spoorhoek

Actieve bewoners: Gerrit Dassen, John Holtackers
Sociaal wijkteam Arnhem Noord-West

Aanleiding en achtergrond
Enkele jaren geleden kwam vanuit een inwoner van Klarendal en
vanuit het inloophuis Sint Marten de gedachte op om voor
mensen met weinig inkomen te starten met voedselinzameling
rond de vastentijd. Deze periode rond Pasen wordt door
christenen gebruikt om minder te eten, te drinken of minder
andere geneugten tot zich te nemen. Er waren geluiden rond
Kerst dat men het uitdelen van kerstpakketten wilde verplaatsen
naar een andere periode van het jaar omdat mensen met een
klein inkomen met kerst vaak al wel wat extra’s krijgen
aangeboden, maar niet in de rest van het jaar als het inkomen
even klein is.
Sinds vorig jaar is deze actie grootser aangepakt. Dit jaar onder
de titel “Paastasactie”.
De actie werd dit jaar georganiseerd ten behoeve van bewoners
uit de wijken Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek.
Voorbereidingen door een kerngroep
In november 2017 kwam een kerngroep bestaande uit
buurtpastor Ellie Smeekens (inloophuis Sint Marten) Rick Jansen
(Villa Klarendal) Gerrit Dassen, John Holtackers (beiden ook
vrijwilliger bij molen De Kroon), Ismé Camron (sociaal wijkteam
Arnhem Noord-West) en Gosia Makula (toen nog vrijwilliger bij
inloophuis Sint Marten) bij elkaar om de actie uit te lijnen. Door
de ervaringen van vorig jaar konden we snel van start gaan en
wisten we wat er moest gebeuren.
Het heeft een christelijke input (inloophuis Sint Marten en Villa
Klarendal), maar door de deelname van andere wijk- en
stadsbewoners en van het sociaal wijkteam werd aan de wijk
gecommuniceerd dat de actie een bredere basis heeft in de
wijkgemeenschappen van Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek.

Mooie samenwerkingen
We kozen ervoor om de actie ook wat breder in de omgeving
bekend te maken. En te kijken welke andere partners bereid
waren hun steentje aan de actie bij te dragen. Wat dat betreft
werden we overvallen door de vele positieve reacties:
- De volgende fondsen en organisaties werden aangeschreven en
bleken bereid de actie financieel te steunen:
- Arnhemse Stichting Bijzondere Noden
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Koepelkerk)
- Bewonersoverleg Klarendal
- Bewonersoverleg Sint Marten
- Vincentius Vereniging Arnhem
- Parochiële Caritas Instelling van de R.K. Sint
Eusebiusparochie
- Walburgiskerk
- Diaconie van de Protestantse Gemeente Arnhem
- Zusters Trappistinnen van de Abdij Koningsoord
- Dullertsstichting
- De Albert Heijn vestiging aan de Velperbuitensingel bood aan
om hulp te bieden, gaf ruimte voor
extra inzamelacties, gaf enkele producten, waaronder de
uitdeeltas, gratis aan ons en bood ruimte en personeel aan voor
het in tassen doen van de basisproducten
- Ook de supermarkten Albert Heijn Klarendalseweg en Coop
Hommelseweg boden ruimte voor extra inzamelacties
- De Wasplaats in Klarendal en basisschool KunstRijk waren,
naast het inloophuis Sint Marten, van harte bereid te
functioneren als inleverpunt voor lang houdbaar voedsel.
- Restaurant Sugar Hill bood een pan soep aan voor bij het
uitdeelmoment.
- Speelplaats De Leuke Linde is bereid geweest de auto met
chauffeurs Job en Gerard uit te lenen voor het vervoeren van
gevulde tassen.
- De firma Oostdam heeft een vrachtwagen ter beschikking
gesteld voor het vervoeren van gevulde tassen.

Publiciteit
De actie werd publicitair gevolgd, maar was minder in the picture
dan vorig jaar. Er werden berichten opgenomen in De
Gelderlander en de Arnhemse Koerier. Er werd een speciaal
artikel aan gewijd in wijkkrant Klarendal. Ook de wijkkrant Sint
Marten nam een bericht op. In en na de uitdeelweek veschenen
foto’s en een klein bericht op de website en Facebookpagina van
Klarendal.nl.
De kerngroep hield tijdens de actie een speciale Facebookpagina
bij, waarin bezoekers de voortgang konden volgen.
Financieel
De actie bood mensen de kans voedsel te doneren of geld te
storten. Naast de eerder genoemde organisaties, waren veel
bewoners bereid een geldelijke bijdrage te leveren.
Voedsel inname
In de gehele periode tussen 27 maart en 7 april werd
wijkbewoners de kans geboden het ingezamelde voedsel in te
leveren bij de inleverpunten.
In de praktijk bleek dat de meeste wijkbewoners er toch voor
kozen het voedsel twee weken voor de week van Pasen in te
leveren.
We stonden versteld van de
hoeveelheid voedsel die was
ingezameld. Een actie van
Arnhemse Uitdaging zorgde
voor een nog grotere
hoeveelheid.

Dit jaar kregen we de mogelijkheid om om
enkele inzamelingsacties te houden in de
supermarkten van Albert Heijn
Velperbuitensingel en Klarendalseweg en
van Coop aan de Hommelseweg.
Na afloop van de actie werd al het ingeleverde voedsel door
Gerrit en John opgehaald en vervoerd naar het inloophuis Sint
Marten.
Gevulde tassen

Met het gedoneerde en het
gekochte voedsel konden we
uiteindelijk 250 tassen vullen.
Dit was flink meer dan de 150
waarop we aanvankelijk
hadden gerekend en die we
later ophoogden tot 200. Ook
een flinke verhoging ten opzichte van vorig jaar, toen we 165
tassen konden uitdelen.
Dit betekende dat we nog veel meer mensen dan voorzien
konden verrassen met een tas.
Adressen
Met toestemming van Voedselbank Arnhem werden de
namenlijsten van de uitdeelpunten in Sint Marten en Klarendal
gebruikt als basis voor de aangelegde namenlijst. Die werd
aangevuld door een lijst van namen die door inloophuis Sint
Marten, basisschool KunstRijk en Villa Klarendal werden
aangeleverd.
De definitieve lijst werd samengesteld door Rick. De totale lijst
werd door Rick en Ellie doorgenomen.

Door alleen namen op de lijsten te plaatsen en die in handen te
houden van een beperkt aantal mensen, werd de privacy van de
doelgroep gewaarborgd.
Inpakken maar…
Op dinsdag 27 maart werd het ingeleverde en
door ons gekochte voedsel ingepakt door een
grote groep vrijwilligers. Eerst in de ochtend bij
de locatie Velperbuitensingel van Albert Heijn
(waarbij enkele medewerkers meehielpen),
daarna werden alle 200 tassen vervoerd naar
het MFC Klarendal, waar we op de gang van
basisschool KunstRijk en in een leegstaand
lokaal de tassen verder vulden met ontvangen
voedsel.
Uitdeeldag
Op Goede Vrijdag 30 maart werden
de tassen uitgedeeld. We hadden
besloten om de tassen alleen uit te
delen op het MFC Klarendal. Tussen
15:00-18:00 konden mensen langs
komen. Met overheerlijke soep van
een buurtrestaurant, konden
mensen bijpraten met koffie, thee en wat lekkers. Veel bezoekers
maakten er gebruik van door gezellig te “blijven plakken”.
We kregen van iedereen hele
positieve reacties. Mensen waren
blij met de extra spullen zodat ook
zij een mooi Paasweekend
tegemoet konden zien.

Tot slot
We danken een ieder die heeft meegeholpen om deze actie tot
zo’n groot succes te maken. Mooi om te zien dat zoveel
organisaties en mensen uit alle hoeken en gaten van dit deel van
Arnhem zich zo enthousiast in hebben gezet voor deze actie.
We willen dit graag volgend jaar op deze manier voortzetten.
Liefst met nog meer mogelijkheden voor mensen om voedsel te
doneren. Zodat de actie nog meer een solidariteitsactie wordt van
bewoners voor bewoners. We gaan ons er dan ook voor inzetten
om meer buurtondernemers te betrekken bij de actie. Hetzelfde
geldt voor de islamitische buurtbewoners en - wijkorganisaties.

Financiële verantwoording actie Paastas 2018
Inkomsten1
- Ontvangen aan financiële bijdragen van particulieren:
€ 1105,00
- Ontvangen van plaatselijke fondsen, bewonersoverleg en kerken2: € 3100,00
- Van vorig jaar was nog in kas:
€ 491,77
Totaal te besteden:
€ 4696,77
Uitgaven3:
- Extra levensmiddelen waarmee 250 tassen zijn gevuld
bovenop door wijkbewoners aangeleverde producten
- P.R. flyers en posters die verspreid zijn in de buurt
- Taarten voor de medewerkers van de supermarkten
die geholpen hebben en voor de medewerkers in het MFC
Totaal uitgaven:
Batig saldo4:

€ 4174,00
€ 130,00
€
50,00
€ 4354,00
€ 342,77

en 3: bankafschriften van inkomsten en bonnen van uitgaven zijn in te zien in het Inloophuis Sint Marten
(0626140616)
2 Voor de fondsen, bewonersoverleggen en kerken die bijgedragen hebben in de financiën, zie het verslag
4. Dit bedrag willen we bestemmen voor de actie Paastas van 2019
1

Niet gerekend zijn:
- de kosten voor het gebruik van de ruimtes:
vergaderruimte in Inloophuis Sint Marten en opslagruimte
en ruimte om de producten uit te delen in MFC Klarendal.
- kosten die mensen persoonlijk gemaakt hebben: zoals
benzinekosten om de producten te vervoeren,
telefoonkosten, kopieerkosten.
- koffie en thee tijdens de voorbereidende vergaderingen
(6 x).
- koffie en thee voor de mensen die de Paastas kwamen
halen.
- Tijdens het uitdelen van de Paastassen was er soep voor
de mensen die een tas ontvingen. Deze soep werd
geschonken door restaurant Sugar Hill Klarendalseweg
192
- Loonkosten van betaalde medewerkers.

