Jaarverslag 2021 Stadakkers Eindhoven
Onze primaire doelstelling is ‘voedsel kweken voor Voedselbank Eindhoven’. De
Voedselbank levert voedselpakketten aan mensen die onder de armoedegrens leven en niet
voldoende te eten hebben. Maar ook kweken we voor andere organisaties, zoals het Leger
des Heils en Ervaring die staat.
Deze doelstelling heeft kwantitatief het volgende opgeleverd (in tientallen):
3000 kg aardappels
550 doosjes aardbeien
40 stuks broccoli
3.800 courgettes
40 kg knoflook
90 stuks knolselderij
395 stuks knolvenkel
240 komkommers
40 kg meiraap
1.250 pompoenen
200 kg pastinaak
3.200 stuks prei
35 kg radijs
550 stuks(suiker)mais
50 kg (kers)tomaten
40 kg worteltjes
760 kroppen andijvie
900 stuks koolrabi
3 kg postelein
70 kg rucola
30 kg spinazie
3.000 kroppen diverse sla
40 kg gele biet
230 kg rode biet
80 stuks snijbiet
20 kg doperwten
30kg kapucijners
70 kg peultjes
350 kg sperzieboontjes
500 kg tuinbonen,
130 kg boerenkool
340 stuks Chinese kool
20 kg palmkool
160 stuks rode kool
170 stuks savooien kool
20 kg snij- en pronkbonen
20 kg sojabonen
500 stuks spitskool
640 stuks witte kool
1.100 kg uien

Wij doen dit met 40 vrijwilligers op 2 locaties t.w.
aan de Castilielaan en op het Landgoed Eikenburg.
Naast bewoners uit de buurt die vrijwilliger zijn werken we ook samen
met Wij Eindhoven, GGZE, Taalbrug en het Transitiecentrum.
Daarnaast zijn er veel bedrijven die in het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ons een dagje komen
werken (o.a. ASML, DLL, Philips)
Voor zover de Corona omstandigheden het toe lieten hebben we toch
enkele groepen van o.a. ASML en DLL kunnen ontvangen.
De productie heeft door Corona geen zichtbare vermindering.
De werkomstandigheden werden wel beïnvloed door veelvuldig buiten
te pauzeren. De discipline van de vrijwilligers was erg groot en leidde
ook zelden tot afmeldingen. Helaas hebben ook wij enkele Corona gevallen
gehad, maar de werkzaamheden konden altijd min of meer doorgaan.
De vaste groep vrijwilligers heeft er wel extra hard aan moeten trekken.
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