
Jaarverslag 2021 Gaarkeuken van Rotterdam 

Doelstelling  
De Gaarkeuken van Rotterdam heeft als doel hen te helpen die niet in 
staat zijn een gezonde maaltijd klaar te maken. Helemaal tijdens de 
corona-pandemie, was het voor veel mensen lastig om het hoofd boven 
water te houden. Verder kunnen er tal van redenen zijn waarom mensen 
geen warm eten krijgen. Dit terwijl gezond en goed eten van groot belang 
is om gezond te blijven. Dat geldt voor iedereen, maar voor kinderen in de 
groei nog sterker. De Gaarkeuken doet haar uiterste best om dagelijks 
gezonde maaltijden aan hen te serveren.  

Corona 
Corona heeft de eenzaamheid waarin veel mensen verkeren nadrukkelijk 
aan het licht gebracht. Het aantal contacten nam af en veel mensen 
raakten de aansluiting met de omgeving kwijt. Samen eten is een 
uitstekende manier om die contacten weer te laten groeien. Mensen uit de 
wijk te ontmoeten. Helaas bracht ook 2021 met zich mee dat er maar 
weinig contacten waren. De gezelligheid waar de Gaarkeuken zich voor 
inzet in de wijkrestaurants was er nauwelijks vanwege de lockdowns. Alles 
kwam voor de zoveelste tweede en derde keer tot stilstand. Plekken waar 
de gasten met plezier komen eten waren er het grootste deel van het jaar 
niet. Alweer een heel naar jaar.  

Zoals we vorig jaar al zeiden; een concrete vooruitblik voor 2021 was kijken 
in een glazen bol. Corona maakte alles weer onzeker. Het aantal gekookte 
maaltijden steeg tot een voor de Gaarkeuken ongekende hoogte. Ruim 
35.000, waarvan een groot deel gratis. Ondanks de lockdowns konden we 
Rotterdammers voorzien van gezonde en goede maaltijden. Aan de deur 
uit geven en bezorgen bij onze gasten en ondanks alles ook weer in onze 
restaurants. 

De kosten over 2021 stegen heel fors. Niet alleen voeding werd duurder, 
daar kwamen nog extra kosten overheen voor verpakkingen. Van 
supermarkten kregen we minder. Zo was de Gaarkeuken gedwongen 
producten tegen hogere prijzen in te kopen.  

Alle vaste kosten lopen door. Professionele medewerkers moeten worden 
betaald, evenals huren en andere vaste lasten. In overleg met één van de 
fondsen die het werk steunt, zijn de vaste kosten in de loop van 2021 
teruggebracht. De gevolgen daarvan zijn voor de Gaarkeuken echter 
serieus.  

Gelukkig kon de Gaarkeuken in 2021 een nieuwe locatie openen. 
Wethouder Michiel Grauss opende sociaal café Onder de Oranjeboom, aan 
de Oranjeboomstraat te Rotterdam-Zuid. 

In Rotterdam-Noord ging restaurant Bij de Provenier, aan de 
Proveniersstraat, gevestigd in een pand dat ter beschikking is gesteld door 



de Stichting de Verre Bergen driemaal per week koken in plaats van 
tweemaal. 

Vooruitblik 2022 
Helaas is de Gaarkeuken veroordeeld tot groei. In de loop van 2022 zal ook 
het restaurant in Noord vijf dagen per week maaltijden gaan bereiden. 
Daar zijn ongeveer  vijftig vrijwilligers voor nodig. En dat kost coördinatie. 
Omdat fondsen en financiers veelal alleen de kosten van maaltijden 
financieren, maar niet de daarmee gepaard gaande kosten, brengt dat de 
Gaarkeuken wederom in een benarde positie. In 2022 moet daarvoor weer 
een oplossing worden gevonden.  

Het blijft een puzzel om structurele financiering te vinden voor de 
maaltijden en alles wat er bij het maken van de maaltijden komt kijken. 
Met het verkopen van een deel van de maaltijden worden de gratis 
verstrekte maaltijden en de vaste lasten bij lange na nog niet gedekt, al 
blijft het ‘verkopen om te kunnen weggeven’ een belangrijk uitgangspunt 
van de Gaarkeuken. 
De Stichting de Verre Bergen stelt  een pand beschikbaar, wat in overhead 
al veel scheelt. Ook steunt de Verre Bergen de Gaarkeuken financieel. 
.Naast een aantal gulle particulieren en fondsen die het goede werk van 
de Gaarkeuken erkennen met een bijdrage zijn er echter vrijwel geen 
financiers die structureel ondersteunen. Hierdoor is de Gaarkeuken, naast 
de bovenstaande inkomstenstromen, voor een deel aangewezen op 
eenmalige donateurs/fondsen en de Gemeente Rotterdam.  

Bestuurssamenstelling.  
Ons bestuurslid Ronald Tol overleed het afgelopen jaar geheel 
onverwacht. De burgemeester van Charlois zoals zijn bijnaam was, heeft 
veel betekend voor de Gaarkeuken. Per 1 januari 2021 was de 
bestuurssamenstelling als volgt. Setkin Sies was voorzitter, Tom en 
Caroline Overbeeke penningmeester en Gert Hofsteenge was secretaris. 
Verder zijn per 1-09-2021 Jane Hempenius en Marianne Vorthoren en 
Henk de Snoo aan het bestuur toegevoegd. 
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