Jaarverslag 2020 MaaltijdMaatje Bunnik
Het doel
MaaltijdMaatje is de opvolger van het twee jaar geleden opgeheven “Tafeltje Dekje”.
MaaltijdMaatje breng met vrijwilligers maaltijden rond voor mensen die niet meer of tijdelijk
niet meer zelf kunnen koken.
Zeker voor ouderen is een goede warme maaltijd belangrijk.
Maar het heeft ook een sociaal doel, soms is de vrijwillige chauffeur voor de oudere de enige
mens die hij of zij spreekt op die dag. De vrijwillige chauffeurs letten ook op of het goed gaat
met de oudere. Eenzaamheid is een aandachtspunt.
De chauffeurs kunnen laag drempelig signalen opvangen en dit doorgeven aan het Centrum
voor Elkaar als het minder goed gaat. Hiervoor is er een privacy protocol gemaakt.
Als iemand een tijdelijk ongemak heeft, bijvoorbeeld een gebroken arm, kan het gebruik
maken van MaaltijdMaatje ook een uitkomst zijn.
De maaltijden worden rondgebracht op werkdagen tussen 16.30 en 17.30 uur.
MaaltijdMaatje is een Partnerschap met Maaltijdservice Krommerijnstreek uit Cothen die de
maaltijden verzorgt.
De maaltijden zijn dagelijks gekookt met voornamelijk verse ingrediënten. De maaltijden
worden door een andere vrijwilligersploeg ingepakt in “warmhouddozen” en naar Broekies
in Bunnik gebracht, vandaaruit wordt het door de chauffeurs verdeeld.
Maaltijdservice bespreekt met de deelnemers eventuele wensen ten aanzien van diëten.
Er is dagelijks keuze uit twee menu’s en er is altijd soep en een toetje bij, dus de mensen
krijgen een drie gangen diner warm aan huis bezorgd.
Het ontstaan
Eind april stond “AutoMaatje Bunnik”, een vervoersdienst van vrijwilligers voor ouderen en
gehandicapten, klaar om van start te gaan. Samen met de Gemeente, Krachtig Krommerijn
en de ANWB was hiervoor in korte tijd een sluitende organisatie opgezet.
Maar toen gooide Corona roet in het eten. Alles moest worden opgeschort.
Toch vielen toen ineens andere zaken prima samen. Maaltijdservice Krommerijnstreek
verzorgde al een tijd in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek, tot volle tevredenheid, een
vorm van Tafeltje Dekje.
In Bunnik was Tafeltje Dekje twee jaar eerder gestopt omdat QuaRijn het bereiden van de
maaltijden niet langer kon verzorgen. In samenwerking met alle betrokkenen van
AutoMaatje Bunnik, werd MaaltijdMaatje Bunnik opgericht en nog geen 3 weken later werd
de eerste maaltijd op 4 mei door Martine de Witte
van Maaltijdservice Krommerijnstreek uitgereikt
aan Edith van der Velden, de voormalig voorzitter
van het opgeheven Tafeltje Dekje.
Inmiddels was er een coördinator en waren er 6
vrijwillige chauffeurs.
Parallel daaraan werden de formele zaken en
afspraken geregeld zodat er nu een zelfstandige
organisatie staat, die is aangesloten bij Krachtig
Krommerijn, zodat ook de rechtspersoonlijkheid
geborgd is.
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De ontwikkeling
Via het “Groentje”, Krachtig Krommerijn, contacten met wijkverenigingen,
Centrum voor Elkaar en de site www.maaltijdmaatjebunnik.nl is door
MaaltijdMaatje Bunnik bekendheid gegeven aan de nieuwe aanpak.
De groei was van 11 maaltijden in de eerste week van mei naar
75 maaltijden in de laatste week van 2020. In totaal zijn er in
2020 ruim 2200 maaltijden uitgegeven.
Hiervoor hebben we inmiddels een poule van 11 chauffeurs.
Reeds op 16 september kon wethouder Ali Dekker de 1000
maaltijd uitreiken aan mevrouw van Leeuwen, een van de eerste
deelnemers.
De maaltijden komen uit Cothen en werden tot en met
september doorgegeven aan de chauffeurs op het
parkeerterrein van de Barbarakerk, daarna zijn wij verhuisd naar
het terrein van Broekies. Er staat daar een kast voor het bergen van de lege
warmhouddozen.
Door goede afspraken betreffende mondkapjes en afstand houden, overeenkomstig de
richtlijnen van de RIVM, heeft de bezorging van de maaltijden altijd door kunnen gaan.
De organisatie
Parallel aan het bezorgen van de maaltijden is de administratieve
organisatie uitgewerkt.
Er zijn concrete, schriftelijk vastgelegde afspraken, met de
Maaltijdservice en Krachtig Krommerijn.
Daarnaast zijn er functiebeschrijvingen en handleidingen
gemaakt voor de betrokkenen.
Er is een eenvoudige website opgezet zodat iedereen bij de
nodige informatie kan.
Voor de formalisering van de organisatie is er op 29 juni een
Coronaproof bijeenkomst geweest van MaaltijdMaatje (chauffeurs en coördinator) en een
vertegenwoordiger van Krachtig Krommerijn. Door de strengere Corona-maatregelen, later
in het jaar, hebben we de vervolgbijeenkomst schriftelijke gedaan.
De chauffeurs rijden 5 dagen per 5 á 6 weken. Soms alle werkdagen aan één en soms ook
elke week één dag met alle combinaties daar tussenin. Het is een maatwerkrooster die de
wensen en mogelijkheden van de chauffeurs zo veel mogelijk volgt.
De coördinator maakt de roosters, werft de vrijwilligers en zorgt voor het team en de
externe contacten.
De chauffeurs rijden voor eigen rekening, de kosten van het project zijn dus minimaal.
In 2020 hebben de aanloopkosten meegedraaid met het project AutoMaatje, daarna zijn er
geen kosten geweest. MaaltijdMaatje wil zonder subsidie werken, helaas is het werven van
sponsoren dit jaar wegens de Corona niet van de grond gekomen. Via Krachtig Krommerijn
liften wij mee met de ANBI status, giften aan ons zijn dus inmiddels voor de
belasting aftrekbaar.
Henk van de Hoef
Coördinator

2

