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Het ontstaan van de Freegan Food Stichting
Joost en DJ woonden van 2010 tot 2013 in het Caribische deel van ons
koninkrijk, eerst op Sint Maarten en daarna op Saba. Op dat laatste eiland
werkten zij als managers van een eco-friendly hotel. Daar leerden zij dat een
plantaardige levensstijl hun CO2 voetafdruk op deze aardbol immens
verkleinden. Eenmaal terug in Nederland zijn zij deze levensstijl, het veganisme,
meer gaan onderzoeken en nodigden gasten uit in hun huiskamer om te
genieten van en te leren over plantaardige voeding.
Toen in 2017 orkaan Irma over het eiland Sint Maarten raasde zagen zij hoe hun
zo geliefde eiland in puin achterbleef. Onmiddellijk ontstond het plan om te
gaan helpen en in februari en maart van 2018 vertrokken zij om gratis maaltijden
uit te gaan delen aan de mensen die nog steeds niet in de mogelijkheid waren
om dagelijks een gezonde maaltijd op tafel te brengen. De situatie was
schrijnend en 5 weken lang brachten zij dagelijks 150 maaltijden rond in
verschillende wijken.
Ondertussen ervoeren zij een ander groot probleem op het eiland: de afvalberg,
of ‘Dump’ zoals het door lokalen genoemd wordt. Door het puin van Irma én
onafgebroken puin van de jaren daarvoor, was er dagelijks brand op de dump.
Soms zo erg dat heel Philipsburg in een giftige rookwolk gehuld werd, waardoor
bedrijven werden gesloten en mensen werden geadviseerd niet de stad in te
gaan. Hierdoor ontstond het idee om de stroom van afval ook aan te gaan
pakken.
Het idee ontstond om supermarkten en groothandelaren te benaderen en bij
hen hun afval op te halen en dat te verwerken tot maaltijden die vervolgens weer
uitgedeeld konden worden in de wijken waar daar behoefte aan is. Na wat
onderzoek op het internet bleek dat die levensstijl, of in ieder geval een deel
daarvan, freeganism heet. En zo kwam de stichting aan haar naam.
Inmiddels is er een café waar mensen dagelijks kunnen ontbijten en lunchen en
rijd er iedere dag iemand rond op het eiland om groenten, fruit en andere
goederen op te halen en uit te delen aan mensen in nood. Maar daar stoppen we
niet. Wij geloven dat er voldoende is voor iedereen op deze aardbol, het moet
alleen anders verdeeld worden. Irma & Sint Maarten waren de aanzet, nu de rest
van de wereld nog.
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1. Doelstelling van de Freegan Food Stichting
De stichting is een non-profit organisatie en heeft als doel mensen, die daar niet
dagelijks toe in staat zijn, te voorzien van een gezonde, voedzame en
plantaardige maaltijd.
Daarnaast reduceert de stichting het afval van supermarkten, producenten en
groothandelaren door dat op te halen en te hergebruiken. Groente en fruit wat
niet meer verkocht kan worden vanwege een plekje of een rare vorm, goederen
die bijna over de datum zijn, ’mislukte’ producten en die met een kapotte
verpakking, zijn de basis voor de maaltijden die worden uitgedeeld.
Een tweede doel is om kansarme mensen weer (meer) onderdeel te laten
worden van de samenleving door hen te betrekken in de verspreiding van het
eten en hen verantwoordelijkheid te geven over het ophalen van de goederen.
Daarnaast worden zij betrokken bij de werkzaamheden in het Freegan Food Café,
waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot en uit hun isolement
worden gehaald.
Door mensen te laten ervaren dat afval waardevol is, kan hergebruikt worden en
zelfs monden kan voeden, wil de stichting laten zien dat er voldoende is voor
iedereen, als we onze perceptie over wat bruikbaar is en wat niet veranderen.
Hierdoor wordt het milieu minder belast en ontstaat respect voor mens, dier en
milieu.
Het Freegan Food Café is opgericht als middel om de doelen van de stichting te
verwezenlijken. Gasten kunnen genieten van plantaardige maaltijden en door het
“koop een maaltijd, doneer een maaltijd”-systeem, dragen zij bij aan een
samenleving die voor elkaar zorgt en met elkaar deelt. Het geld wat wordt
ingezameld in het café wordt gebruikt om producten te kunnen kopen die niet
worden verkregen uit de giften van de supermarkten, maar wel nodig zijn om
volledige voedzame maaltijden te maken. Daarnaast worden er lesprogramma’s
ontwikkeld voor scholen en informatieve, maar ook sociale avonden
georganiseerd waar iedereen welkom is.
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2. Doelstellingen
Vastgelegd in de statuten van de Freegan Food Stichting zijn de volgende
doelstellingen:
A. - Het bieden van directe voedselhulp aan de allerarmste mensen;
- het bevorderen van de duurzaamheid door het voorkomen van
voedselverspilling;
- het helpen en begeleiden van kansarmen zodat zij weer onderdeel
uitmaken van de maatschappij.
B. Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Tot dit doel
behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting.
C. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en
beoogt niet het maken van winst.
D. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel
van het creëren van het Freegan Food Café, een plaats waar mensen
samen kunnen komen om te eten, te koken, te werken en/of te ontspannen.
3. Missie en strategie
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
A. Het ophalen van zoveel mogelijk goederen van supermarkten,
producenten en groothandelaren;
B. Plantaardige maaltijden te verschaffen aan de mensen in nood;
C. Het creëren van het Freegan Food Café waar alle lagen van de bevolking
en uit verschillende culturen samenkomen;
D. Het werven van benodigde subsidies en fondsen om alle activiteiten
mogelijk te maken.
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Fondsenwerving:
Het fondsenwerven is één van de belangrijkere doelstellingen van de stichting,
om op die manier de doelen ook daadwerkelijk te behalen en de stichting voort
te kunnen zetten.
A. Giften en donaties van donateurs die éénmalig, maandelijks of jaarlijks een
donatie doen;
B. Schenkingen van particulieren en bedrijven in de vorm van verse en/of
houdbare goederen;
C. Doelgerichte acties (bijv. supermarktacties) en activiteiten (bijv. lezingen en
presentaties);
D. Doelgerichte aanvragen bij fondsen en subsidieverstrekkers
gespecialiseerd in sociale- en milieubewuste doelen;
E. Verkopen van merchandise en maaltijden in het Freegan Food Café.
Huidige situatie:
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de slachtoffers van orkaan Irma te
voorzien van gezonde maaltijden. De Freegan Food Stichting is in die zin niet
actief op Sint Maarten, maar dient ter ondersteuning, raadgeving, onderzoeken
van alternatieven en bedenken van nieuwe strategieën. Er is een lokale stichting,
de Freegan Food Foundation, met dezelfde doelstellingen die de dagelijkse
leiding daar op zich neemt.
Het bestuur:
Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden. Belangrijk is de nauwe
betrokkenheid bij de doelen van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd.
Werknemers:
De stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers, maar voor de dagelijkse leiding
van het Freegan Food Café zullen er mensen in dienst genomen worden. Zij
zullen worden betaald volgens de CAO Horeca. In 2019 wordt niet verwacht met
een café in Nederland te starten. De stichting dient dit jaar voornamelijk als
ondersteuning voor de slachtoffers van de orkaan Irma op Sint Maarten.
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Financiën:
Er is een toezegging gedaan door het Nationaal Rampenfonds van $ 20.000,- ter
ondersteuning van het opzetten van het Freegan Food Café op Sint Maarten.
Daarnaast wordt er nog niet actief financieel gewerkt aan de Nederlandse versie.
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