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WERKPLAN  2014 
 

DOELSTELLING STICHTING ISAAK & DE SCHITTERING 
 
Stichting Isaak & de Schittering heeft als doel het helpen van de medemens. Sinds 
de opening in 2012 zijn wij verschillende projecten gestart om minderbedeelde 
mensen te helpen:  
 
 

• DINER OP DE BREE 
 

DOEL VAN DE ACTIVITEIT DINER OP DE BREE OP ZONDAG 
 

Het diner is wekelijks van 17.00 tot ongeveer 20.00 uur. Sinds 14 oktober 2012 
serveren we voor mensen met een smalle beurs en mensen die eenzaam zijn 
wekelijks een gratis een driegangen menu met drankjes op zondag in het kader 
van armoedebestrijding en sociale activering. 

 
Na een opstartfase komen er elke week 40 mensen eten, het maximale aantal. 
De stichting draait volledig op vrijwilligers waardoor er geen arbeidskosten zijn. 
Sinds de start hebben de vrijwilligers en anderen dit project financieel mogelijk 
gemaakt door bij te dragen in de kosten. Nu het project in een maatschappelijke 
behoefte blijkt te voorzien zoekt de stichting een financiële basis om in de 
toekomst te kunnen blijven koken voor mensen. 

 
Op verzoek van Voorwerk SoZaWe plaatsen we vrijwilligers en begeleiden hen in 
het kader van sociale activering. Hieraan werken we graag mee. Inmiddels zijn 
we aangemeld als vrijwilligersorganisatie bij de vrijwilligersvacaturebank en 
hebben we vacatures voor vrijwilligers op de werkpleinen geplaatst. 

 
 

DOELGROEP EN HET BEOOGDE RESULTAAT 
 

Doelgroep 
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Mensen met een smalle beurs en mensen die eenzaam zijn. Flyers zijn geplaatst 
bij o.a SoZaWe Heerenwaard en Charlois, wijkcentrum Kamelia, Oleander 
Overleg, ’t Slag, BOB, de Put, buurthuis de Brink.  

 
Beoogd resultaat 
Armoedebestrijding en sociale activering. 
Mensen met een kleine beurs hebben vrijwel geen mogelijkheden om uit te 
gaan/leuke dingen te doen. Ons Diner op zondag biedt uitgaan in een warme 
omgeving waarin mensen tijdens het eten met elkaar in contact komen. Elke 
week hebben we een thema. Zo hebben we bingo avonden en liedjes zingen 
tijdens/na het eten. Tijdens het Kerstdiner heeft 1 van onze gasten aangeboden 
Franse kerstliedjes en chansons te zingen. 

 
PERSONELE FORMATIE - VRIJWILLIGERS 

 
Het Diner op de Bree wordt mogelijk gemaakt door een flink aantal vrijwilligers. Er 
zijn verschillende koks, mensen die helpen met afwassen, bedienen, 
boodschappen doen, schoonmaken. Er wordt per week een rooster gemaakt. 
Elke zondag hebben 4 mensen dienst en verzorgen het Diner. In totaal kunnen 
we een beroep doen op zo’n 15 vrijwilligers voor dit project.  
 

 
• VERKOOP 2DE HANDSKLEDING € 1,-  

 
Sinds de oprichting van de stichting zamelen we kleding van goede kwaliteit in en 
verkopen deze voor € 1,- per item. In 2013 is er elke 1ste zaterdag van de maand 
kledingbeurs in ons centrum. 

 
Inmiddels is onze winkel met 2de handskleding voor € 1,- per stuk zes dagen per 
week geopend van 10.00 - 22.00 uur. 
 

 
• VOEDSELCENTRUM  

 
Er is veel armoede. Ons nieuwe project is het voedselcentrum met veel verse 
groenten. In ons voedselcentrum in Rotterdam Feijenoord op de Vinkenbaan 
krijgen minderbedeelde mensen dagelijks gratis brood en gratis verse groenten 
om hun maaltijden mee te bereiden. Zo helpen we mensen die het financieel 
moeilijk hebben gezonder te kunnen eten en dragen we ook bij aan vermindering 
van de voedselverspilling. 

 
Doelgroep 
Veel mensen in Rotterdam Feijenoord en omgeving hebben maar een paar 
honderd euro per maand om van te leven. Geld voor verse groenten is er niet.  
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Graag willen we minderbedeelde mensen dagelijks helpen met levensmiddelen 
zodat zij een goede maaltijd kunnen maken. Elke dag kunnen zij nu bij ons een 
tas met verse groenten en brood krijgen. Ons voedselcentrum is er voor iedereen 
die hulp nodig heeft. 

 
Resultaat 

 
Elke dag bezoeken 400-500 mensen ons centrum. We helpen hen met voedsel 
en kleding. Alles wat we uitdelen is van goede kwaliteit.  
 
We benaderen tuinders en andere bedrijven met de vraag of zij groenten, fruit of 
andere producten hebben die zij wegdoen. We ontvangen o.a. veel paprika’s, 
tomaten, sla, andijvie, aubergines, radijs, pepers, paksoi, uien, bloemkool, 
aardappelen etc. en van een grote bakkerij krijgen we elke dag ongeveer 500 
broden om uit te delen. 

 
We zijn voortdurend op zoek naar bedrijven die producten aan ons willen 
doneren. We beschikken over twee flinke transportbussen om de producten op te 
halen.  

 
 
Op 28 oktober 2013 is ons nieuwe pand geopend op de Vinkenbaan 73 in Rotterdam 
Zuid. Een grote woningcorporatie heeft ons een mooi pand tegen een lage huurprijs 
gegeven: een locatie van 250 m2 inclusief een grote koelcel. We beschikken over 
vriezers en koelkasten.  
 
Onze klanten komen graag bij ons. Doordat we steeds groter worden zijn we ook op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers: mensen die in de winkel/voedselcentrum willen 
helpen, mee willen doen met inzamelacties of chauffeur willen zijn.  
 
Buurtbewoners helpen graag enkele uren per week en zo creëren we voor hen ook 
een zinvolle tijdbesteding. Sociale contacten nemen toe omdat heel veel mensen 
dagelijks in het centrum komen en met elkaar praten. 
  
De werkzaamheden van de stichting worden verricht door 40 vrijwilligers. De stichting  
kan bestaan mede dankzij donaties van bedrijven en particulieren en subsidies. We 
zijn dankbaar voor alle steun voor ons initiatief met producten of op een andere 
manier.  
 
Bestuur en vrijwilligers 


