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Inleiding  

 

Voedlink is een van de activiteiten die ontplooid worden onder de paraplu van Stichting Afval. Naast 
Voedlink, dat in 2009 geïnitieerd werd, maakt ook Gelijke Rechten, Gelijke Kansen deel uit van de 
activiteiten van Stichting Afval. De huidige deelactiviteiten van Stichting Afval zijn onder deze twee 
namen bekend.  

 

De doelstelling van Stichting Afval is in haar statuten als volgt omschreven:  

"De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het onderzoek naar en de diskussie over 
maatschappelijke vormen van menselijke samenwerking, die het mogelijk maken dat de enkeling 
meer invloed kan uitoefenen op en meer betrokken kan worden bij zowel de groep waarin hij of zij 
zich bevindt, als bij grotere maatschappelijke verbanden. Deze vormen van menselijke samenwerking 
staan onder meer bekend onder de noemer basisdemokratie.  

 

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:  

a. Het laten doen van onderzoek, dat bijdraagt aan het doel; het stichtingsbestuur kan hiervoor 
wetenschappelijke medewerkers aantrekken.  

b. Het uitgeven van één of meer tijdschriften ter bevordering van het doel.  

c. Het doen van andere publikaties.  

d. Het (doen) houden van lezingen en dergelijke.  

e. Het organiseren van congressen.  

f. Het aanwenden van andere middelen."  

 

Hieronder wordt voor de verschillende deelactiviteiten toegelicht wat er gedaan is en gedaan wordt 
om deze doelstelling te realiseren. De verschillende onderdelen hebben in principe onafhankelijke 
budgetten waaruit hun activiteiten worden opgezet. Onder meer de (incidentele en periodieke) 
giften van donateurs aan Stichting Afval zorgen voor de middelen om deze activiteiten te 
organiseren. Voedlink heeft eerder gebruik gemaakt van een subsidie van Gemeente 
Amsterdam/Stadsdeel West voor de organisatie van activiteiten en voor het opzetten van publicitaire 
middelen om haar bereik te vergroten.  

  



Organisatie van Stichting Afval en Voedlink  

 

Stichting Afval en Voedlink hebben allebei geen directie. Alles binnen Stichting Afval en Voedlink 
wordt door de leden zelf georganiseerd. Wij zijn een een horizontale organisatie waarin leden 
eindverantwoordelijk zijn voor een deeltaak.  

 

Het bestuur van Stichting Afval heeft momenteel de volgende leden:  

Voorzitter -   Wijnanda Magdalena Maria Lauriks 

Penningmeester -  Marieke Karolijne van Ouwerkerk 

Secretaris -   Yasmina Laurence Khaldi  

 

Bestuursleden, deelnemers en organisatoren van Stichting Afval en van Voedlink zijn vrijwilligers en 
ontvangen geen bezoldiging.  

 

Bezoekadres Voedlink   Budapest, WG-terrein,  

Pesthuislaan nr 2-98, Amsterdam  

 

Postadres Voedlink   3e Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam  

Postadres Stichting Afval  3e Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam  

 

Website    www.voedlink.nl  

E-mail     info@voedlink.nl  

Rekeningnummer   NL83TRIO0390344877  

KvK     41201967  

Oprichtingsdatum   18-01-1982  

RSIN     0090.95.500  

  



De onderdelen van Stichting Afval  

 

Voedlink  

 

Voedlink is een voedselcoöperatie (Voko) in Amsterdam Oud-West. Voedlink Voko bestaat uit een 
kerngroep van 20 mensen, die zich bezig houdt met dagelijks voedsel en de keuzes die ieder mens 
zou moeten kunnen maken bij de aanschaf van zijn of haar voedsel. Daaromheen bouwt Voedlink 
aan een groeiende gemeenschap van vaste bezoekers uit de buurt en de rest van de stad. Samen 
streven we naar bewustwording rondom voedsel, solidariteit, duurzaamheid en eerlijke handel. De 
voedselkoöperatie is ook gewoon een plek waar iedereen welkom is om langs te komen, iets te 
drinken en elkaar te ontmoeten. Alle activiteiten van Voedlink worden door vrijwilligers 
georganiseerd.  

 

Doelstelling Voedlink  

In alle delen van de wereld leven op dit moment zeer arme mensen, die niet kunnen voorzien in hun 
dagelijkse basisbehoefte aan voedsel en schoon drinkwater. Ook gaat het niet goed met de natuur en 
het klimaat. In het westen en zelfs in onze eigen buurt hebben mensen het krap, waardoor vaak 
minder gezond voedsel wordt ingekocht. Wij maken ons zorgen om deze ontwikkelingen en willen 
wat bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen, niet alleen voor onszelf, onze kinderen, maar 
ook voor de mensen elders op de wereld, de bescherming van milieu, klimaat, plant, dier en 
biodiversiteit.  

90% van alle voorverpakte producten in de schappen van de supermarkten blijken eigenlijk afkomstig 
te zijn van nog maar 8 grote bedrijven. Ook al lijkt het alsof we allemaal verschillende merken in ons 
boodschappenmandje hebben liggen, bij nader onderzoek blijkt dat al deze merken in bezit zijn van 
een aantal zeer grote, internationaal opererende bedrijven. Deze bedrijven hebben inmiddels een 
groot vermogen, veel macht en hebben invloed op politieke beslissingen in bijna alle landen ter 
wereld. Ook de politiek in Den Haag is niet gevrijwaard van de invloed van deze 
groteondernemingen. Vaak is er weinig controle over het doen en laten van deze zogenaamde 
“multinationals” en de meesten gebruiken genetisch gemodificeerde gewassen of organismen, of 
zetten pesticiden in. De praktijken die deze ondernemingen erop na houden om hun winst en macht 
te vergroten hebben verstrekkende gevolgen voor mens, dier en milieu. Dit vinden wij een 
zorgwekkende ontwikkeling.  

In de afgelopen jaren wordt ons steeds duidelijker dat onze kennis over voedsel en voedselproductie 
en de mechanismen die hierin werkzaam zijn beperkt is. Daarom houden wij ons bezig met het 
zoeken en verzamelen van informatie via artikelen en documentaires. Wij willen deze kennis delen 
met een grotere groep geïnteresseerden en deze kennis gebruiken om bewuster verantwoorde 
keuzes te maken in wat we kopen en wat we eten.  

Om bovengenoemde ontwikkelingen aan de kaak te stellen en tegelijkertijd te bouwen aan een 
praktisch alternatief organiseert Voedlink activiteiten op verschillende terreinen:  

- voedselcoöperatie: gezamenlijk kritisch inkopen van voedsel  

- samen bouwen aan lokale veerkracht en gemeenschap  



- informatievoorziening: verzamelen en verspreiden van informatie, bv. in de vorm van boeken, 
artikelen, documentaires, lezingen en discussies  

Hieronder wordt op deze drie elementen in de activiteiten van Voedlink nader in gegaan.  

Voedselcoöperatie  

Wat willen wij met de opgedane kennis doen? Die willen wij benutten om met elkaar bij onze eigen 
dagelijkse voedselaankopen andere keuzes te kunnen maken. Keuzes die goed zijn voor ons zelf 
(onze gezondheid en onze portemonnee), en die tegelijkertijd zo min mogelijk of géén nadelen of 
schade opleveren voor mensen elders op de wereld, noch voor milieu en klimaat.  

Iedereen die lid is van de voedselcoöperatie kan meedoen met deze bestellingen. Iedereen kan lid 
worden. Gezamenlijk kopen we ca. maandelijks verantwoord voedsel in bij lokale biologische boeren 
en tuinders (De Knotwilg, Beemster), moestuinen in Amsterdam West (Moestuin Landlust, Bos en 
Lommer), evenals bij de biologische coöperatieve groothandel De Nieuwe Band (Groningen).  

Bouwen aan een lokale gemeenschap  

De voko wil het recht voor iedereen op verantwoord, solidair, duurzaam, gezond, biologisch voedsel 
promoten. Juist minder bedeelden, mensen in de lage inkomenssector, zijn doorgaans gedwongen 
tot een bestedingspatroon in de allergoedkoopste supermarkten. Dat betekent meestal slecht, 
ongezond en geen fair-trade voedsel, producten met veel ongezonde suikers, koolhydraten, 
toegevoegde e-nummers, kant-en-klaarproducten en onvoldoende vers. Slechte voedingspatronen 
leveren ziekten, zwaktes en verslaving op. De voko wil bijdragen om een tweedeling in de 
maatschappij te voorkomen tussen meer en minder bedeelden, tussen kansrijk en kansarm, tussen 
een relatief kleine elite die bewust kan kiezen voor verantwoord voedsel en een arme kant, die uit 
pure armoede zo goedkoop mogelijk moet inkopen en geen keuze heeft. Vaak is het gebrek aan 
kennis over verantwoord voedsel of gebrek aan tijd om die kennis op te doen, domweg omdat er 
overleefd moet worden. Ook verbroedert / verzustert het samen over voedsel en voedselindustrie 
nadenken en samen voedsel inkopen mensen uit een wijk en betrekt het hen bij hun directe 
leefomgeving.  

Publieksprogramma  

Voedlink streeft naar een actieve uitwisseling van ideeën, informatie en kennis rondom voedsel en 
de voedselindustrie, zodat mensen elkaar stimuleren om kritische keuzes te maken met betrekking 
tot hun voedsel, milieu en leefomgeving. Onze informatieve avonden, films, lezingen, documentaires 
en workshops zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast houdt Voedlink een kleine bibliotheek bij 
met boeken en documentaires en organiseert het rondom de ophaaldagen van de voedselcoöperatie 
een informatiepunt met folders, artikelen en brochures.  

In eerdere jaren organiseerde Voedlink daarnaast een publieksprogramma waarbij kennis- en 
informatie-uitwisseling over voedsel gerelateerde thema’s, zoals groene, duurzame en eerlijke 
economie, centraal staan. Het programma bestaat uit het vertonen van documentaires en het 
organiseren van lezingen en discussies. Hiermee wordt de onderliggende problematiek van ons 
huidige voedselproductiesysteem aangekaart en breder uitgedragen, om vervolgens mogelijk actie te 
ondernemen voor rechtvaardige duurzaamheid. In workshops kunnen deelnemers concrete "hands-
on"-technieken leren over het verbouwen en bereiden van voedsel. In volgende jaren streeft 
Voedlink ernaar deze draad weer op te pakken.  

  



Gelijke Rechten, Gelijke Kansen 

 

Opvangproject vluchtelingen Gelijke Rechten Gelijke Kansen  

Sinds 30 jaar ondersteunt woonwerkpand Tetterode in Amsterdam vluchtelingen en 
ongedocumenteerden, een groep onzichtbaren in onze samenleving die nauwelijks rechten kent, niet 
gelegaliseerd wordt en vaak niet uit te zetten is. Afschrikkingsbeleid wordt door de overheid op hen 
losgelaten in de hoop dat zij zelf verdwijnen, dat er minder lotgenoten naar Nederland komen en om 
het electoraat het gevoel te geven dat de overheid aan het 'probleem' werkt. Migratie is van alle 
tijden. Zij verdient onze steun en solidariteit.  

Stichting Afval heeft dankzij het spreekuur/opvangproject veel contacten met deze groep en 
ondersteunt deze in zelfredzaamheid. In een 80-tal gesprekken in 2018 met 25 ongedocumenteerden 
is gezocht naar toekomstperspectief, legalisatie, erkenning en lotgenoten. Financiële hulp kan soms 
net iemand over de streep trekken, iemand aan documenten helpen, bezoek aan advocaten mogelijk 
maken, medicijnen aanschaffen. Een 6-tal migranten slaagde erin de procedure in te komen, opvang 
te vinden in een AZC of een verblijfstitel te krijgen (middels huwelijk, kinderen met Nlse vrouw, 
medische procedure en asiel). Het opvangproject wordt naast Tetterode medeondersteund door 
woonwerkpand WG met een kamer waar ongedocumenteerden op adem kunnen komen (zoals 
voorheen ook in Tetterode).  

Afgelopen jaar is veel aandacht gegaan naar MigratieRoute Tetterode die voortkwam uit de wens van 
Tetterode om de steun aan ongedocumenteerden meer zichtbaar te maken. Aan de route in het 
monumentaal pand hebben veel migranten deelgenomen die middels het vluchtelingengeld 
geholpen worden of werden. Zoals de gidsen op de route, de kapitein van de rederij Lampedusa, veel 
deelnemers aan de workshops en veel vrijwilligers.  

 

Besteding gelden 

De verdeling van de bestedingen van het vluchtelingengeld in 2017 was: 8% aan ambassades 
(geboorte-aktes, identiteit), 21% aan juridische procedures (bewijsdocumenten land van herkomst, 
reiskosten naar advocaat/asielverzoek, griffiekosten), 9% aan medische kosten (medicijnen, arts, 
tandarts), 11% aan huur (incidenteel voor kamer/bed), 38% besteed aan leefgeld (voedsel, 
beltegoed, kleding), 12% restpost (fietsreparaties, doormigratie) en 1% aan bankkosten.  

 


