OVERZICHT 2007-2017

10 jaar culibus
›
Voor u ligt het laatste jaar verslag van de Stichting Culibus. Van 2007 tot 2017
heeft de Culibus een lange en mooie reis afgelegd waar alle betrokkenen trots op
kunnen zijn. Onze reis is voltooid en we geven met veel plezier het stokje over
aan de vele andere initiatieven rondom gezonde voeding voor kinderen. In dit
overzicht kijken we, zoals dat hoor t bij een afscheid, natuurlijk nog één keer terug.
Het idee voor de Culibus ontstond in 2007. Als je dagelijks met voeding bezig
bent kun je daarover ook echt iets ver tellen en zo ontstond de wens om die kennis
ook maatschappelijk in te gaan zetten. Het bestuur van de restaurantvereniging
JRE star tte in 2007 met het vormgeven aan de Stichting Culibus. De eerste stap
was het organiseren van het Black Night Culinight Gala met als doel geld bijeen
te krijgen en tegelijk te testen of het idee van de Culibus zou aanslaan. En dat
deed het. Het was duidelijk dat we op veel sympathie konden rekenen en er
werd genoeg geld opgehaald om de bus te realiseren. 2008 was het ontwerp- en
ontwikkeljaar. We bezochten bus bouwers, voerden gesprekken met onder andere
OAD en we werkten de structuur van de stichting verder uit. Uiteindelijk duurde
het 2 jaar voordat alle ideeën en tekeningen in 2009 werkelijkheid werden en de
bus klaar was om de weg op te gaan. Bij de feestelijke onthulling door Hans Klok
waren zelfs Minister Plassterk (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
en Frits Huffnagel (wethouder Den Haag) aanwezig.

10 jaar culibus
›
De allereerste rit van de Culibus was naar Amsterdam-Osdorp voor de Stichting
Cordaan. Met kinderen koken voor ouderen in de week van de ouderen, het
staat in ons geheugen gegrift. In 2010 begonnen we aan een legendarische tocht
naar het WK Voetbal in Zuid-Afrika. De bus ging de grens over. Het avontuur en
de vele obstakels die we moesten overwinnen zullen we nooit meer vergeten.
We mochten koken voor Village of Hope en vele andere mooie maatschappelijke
projecten. We hadden een geweldige tijd met de kinderen en hulp van topchefs
als Ron Blaauw, Henk Savelberg, Hans van Wolde en Onno Kokmeijer

onthulling van de bus

Naarmate de tijd vorderde zagen we steeds duidelijker wat slechte voeding
of gebrek aan kennis over voeding betekent voor kinderen, namelijk obesitas.
We constateerden een ongekend groot probleem en dus stuurden we de bus
strategisch steeds meer die kant op.

ontwerp/schets

›

Waar hebben wij ons hard voor
gemaakt al die jaren?
BRUUT VET PROBLEEM!
1 op de 7 kinderen is te dik. 30% raakt die over tollige kilo’s nooit meer kwijt.
De Stichting Culibus heeft zich ingezet voor een oplossing voor dit bruut vette
probleem. Overgewicht en obesitas leveren ongekende gezondheidsproblemen
op, maar ook sociale problemen zoals pesten en stigmatisering. Het vergroot
ook de kans op een relatief lage zelfwaardering en daarmee samenhangende
psychosociale problemen zoals verdriet en eenzaamheid.

Hans Klok en minister Plasterk
onthullen de bus
overhandiging cheque van Tour Culinair

LEREN DOOR DOEN!
De koks van de JRE reden met de bus uit en ontmoetten kinderen in de bus. Met
hun passie en kennis brachten zij hen de kennis over gezonde voeding op een
leuke en leerzame manier bij. Kinderen hielpen zelf mee in de keuken en kwamen
meer te weten over voedingswaardes van de drankjes die ze drinken. Hierdoor is
de eerste stap gezet en worden kinderen bewust gemaakt van gezonde voeding.

De Stichting Culibus sluit nu haar deuren maar het verhaal houdt niet op.
Wij wensen alle initiatieven rondom gezonde voeding voor kinderen, op welke
manier dan ook, heel veel succes met het overnemen van dit stokje. Wij wensen
nu deze initiatieven een goede reis.

›

In deze jaren hebben 40.000 kinderen persoonlijk contact met de koks van de
JRE gehad. We mochten ze bewust maken van de gezonde voeding. Zij hebben
geleerd hoeveel suiker er in diverse limonades verpakt zit. Ze hebben geleerd hoe
in een handomdraai een gezonde wrap of smoothie te maken. We danken deze
kinderen voor hun tijd die ze mochten doorbrengen in de Culibus! We hopen dat
we een bijdrage hebben kunnen leveren aan hun bewustwording!

•

meer dan 135 keer uitgereden

•

10.000 vrijwillige JRE koksuren

•

40.000 kinderen persoonlijk contact met de koks

•

het vrijwillige bestuuur is meer dan 60 keer bijeen gekomen

•

gemiddeld 30 restaurants waren betrokken bij de Culibus

•

60.000 gezonde smoothies gemaakt

•

60.000 gezonde wraps en andere gerechten gemaakt

›

›

FACTS & FiGURES

WIE BE-

Het dagelijks bestuur van de Stichting Culibus werd gevormd door:
Bestuurssamenstelling:
Eugène van Angelbeek (Restaurant de Veranda en De Jonge Dikkert) - voorzitter
Perry Telle (Hoornwijck Groep) - penningmeester
Leo van de Nouweland (Hoornwijck Groep) - penningmeester
Jean-Jacques Budé (Solon Advocaten) - bestuurslid
Patrick van Zuiden (Restaurant Savarin) – bestuurslid
Susan Weenink (Tress Projecten) – secretariaat & fondsenwerving

Raad van Aanbeveling:
Willem Kool 		
Aad Ouborg 		

Stan Huygens, De Telegraaf
Ceo, Ouborg Group

ZOMAAR een dag UIT HET LEVEN van de CULibus

›
In de afgelopen jaren hebben we heel veel hoogtepunten beleefd. We hebben
samengewerkt met de Johan Cruyff Foundation, Laureus Sport for Good, Amsterdamse
Aanpak Gezond Gewicht, Amsterdam Jeugd Olympische dagen, Princess Household
Appliances, Next-gen dagen i.s.m. Gemeente Amsterdam en nog vele anderen. En de
Culibus is bij al deze hoogtepunten het stralende middelpunt geweest. Dus, om het
nooit meer te vergeten, hieronder zomaar een dag uit het leven van de Culibus:
De chauffeur meldt zich al in om 05.00 uur ’s ochtends bij de opslaghal waar de Culibus
staat en treft de eerste voorzieningen. 500 Liter water tanken, de bus controleren en
klaarmaken om uit te rijden en dan diesel tanken voordat hij “en route” gaat. De rit
is niet altijd makkelijk. Met een touringcar en aanhanger (samen bijna 20 meter lang)
door smalle straatjes, onder bruggen door en inparkeren op lastige plekjes. Dan de bus
opbouwen, zodat de koks kunnen starten met alle voorbereidingen.
Chef-Kok Bastiaan Pieterse van de Jonge Dikkert verzorgt alle bestellingen en zorgt er
samen met het team van Sligro Amsterdam (dank Simone Schrijver-Geessink en Lotte
Dahmes) voor dat alles een dag voor het event is afgeleverd bij een JRE-restaurant. Dit
restaurant neemt alles mee naar de locatie. Wist u dat we voor een open dag van de
Johan Cruyff Foundation o.a. 30 kilo bananen, 23 kilo canteloupes, 50 dozen aardbeien,
6 kilo blauwe bessen, 40 dozen bramen, 20 kilo mango’s, rollen schoonmaakpapier,
desinfectant, en nog veel meer producten meenemen?
Dan arriveren de koks. Komend vanuit het hele land rijden zij soms wel 600 kilometer
om belangeloos een bijdrage te leveren zonder vergoeding van benzine of uren.
Chapeau!

De backoffice heeft er dan al een berg papierwerk opzitten. Parkeer-, en
milieuvergunningen, beveiliging, de gehele administratie en nog tientallen andere
organisatorische en regelklussen, het secretariaat van de JRE (Marit Quaadvliet, en later
Susan Weenink) verzorgt het allemaal.
En als dan alle kinderen aan de beurt zijn geweest is het tijd om op te breken en
schoon te maken. De chauffeur rijdt de bus terug en zorgt ervoor dat al het afval
wordt afgevoerd en het vuile water (500 liter) wordt afgetapt. Dan wordt de bus
weer klaargezet in de opslag voor de volgende uitrijdag. De aanwezige kok neemt de
overgebleven spullen mee terug naar het restaurant waarna deze retour kunnen naar
de Sligro. De dag eindigt, het is dan zo ongeveer 21:00 uur.

reparatie aan de bus

Het was het allemaal waard!

Met uw steun, als donateur, sponsor, gast-kok, vrijwilliger of vriend hebben wij ons
tien jaar kunnen inzetten voor kinderen. Uw hulp was onmisbaar en wij kunnen u
daarvoor niet genoeg bedanken. Ook namens die 40.000 kinderen die we hebben
mogen ontvangen. Zonder u hadden zij deze mooie ervaring niet gehad.
Onze speciale dank gaat uit naar JRE Nederland, als Founding Father van dit initiatief.
Naast de financiële bijdrage hebben zij, altijd geheel op vrijwillige basis, de afgelopen tien
jaar lesgegeven aan de kinderen en ze begeleid bij het maken van gezonde gerechten.
Bedankt voor alle uitzonderlijke inspanningen.
Eugène van Angelbeek
voorzitter Culibus

›

Na tien jaar kwam de moeilijke keuze; stoppen of doorgaan? De huidige staat van
de bus en de financiële risico’s die daarmee samenhangen plus de steeds striktere
eisen van de milieuwetgeving dwingen ons om kritisch te kijken naar de status van de
Stichting. We hebben tot nu toe, met hulp van onze vrienden, sponsoren en partners,
een gezonde financiële huishouding overeind kunnen houden en we hebben geweldige
successen geboekt. Soms is het dan gewoon tijd om een periode af te sluiten. Met enig
weemoed, maar hoofdzakelijk met veel trots hebben wij de rationele keuze gemaakt om
de Stichting Culibus per 1 januari 2017 te beëindigen. We hebben heel veel kinderen
geënthousiasmeerd en meegenomen op een reis naar een gezonder leven en voelen
ons vereerd dat we een steentje hebben kunnen bijdragen. Gezonde voeding voor
kinderen heeft nu de aandacht van vele instanties en wij geven het stokje graag door.
De Stichting Culibus heeft besloten het positief rest saldo van de Stichting te doneren
aan goede doelen met dezelfde missie.

“Dankbaar voor alle support, steun en
enthousiasme dat we voor de Culibus hebben
mogen ontvangen. Ik hoop dat het onderwerp
bewust op de agenda van gemeentes en andere
instellingen blijft staan. Het waren zeer
intensieve jaren maar we hebben het met veel
plezier gedaan”

›

De Culibus heeft zich de afgelopen jaren kunnen inzetten voor dit bruut
vette probleem door de steun van onze partners, sponsoren en vrienden.
Zonder hen was er geen bus! En hadden wij géén bijdrage kunnen leveren.
Wat we hebben bereikt in tien jaar tijd is te danken aan onze trouwe
achterban. En we willen hen dan ook van harte danken voor hun steun.

Ambassadeurs & sympathisanten
Willem Kool
bedankt voor je ondersteuning, voor het openstellen van je netwerk en je advies
en voor je financiele steun.
Aad Ouborg
bedankt voor openstellen van je netwerk, goede raad en je steun aan de bus.
Julius ter Haar (voormalig CEO OAD)
bedankt voor de sponsoring en alle logistieke hulp van chauffeurs tot stalling.
Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau,Van Vollenhoven
bedankt voor uw geloof in ons project.

›

›

Founding Partners
Jeunes Restaurateurs d’Europe, voor hun jarenlange belangeloze inzet van 1000 per
jaar en financiële bijdrage.
Nederland ROC Mondriaan, Den Haag.
Harr y de Bruijn zag de enorme potentie van de samenwerking van topkoks
en de leerlingen van het ROC die samen op hun beur t weer andere kinderen
enthousiast konden maken om gezond en lekker te koken.
Wim Zegwaard, suppor ter van het eerste uur en hielp ons juist in moeilijke tijden
op de been.

Vrienden
T. de Boer
Wentz Culinair
A.I.W. Noordwijk Holding B.V.
Pipper Holding B.V.
Younity Media B.V.
Culinaire Verwennerij Bij Jef
Van Herp Assurantiën B.V./Boelaars & Lamber t Groep
Mr. K.T.H.M. Stöpetie
Zwanen Management & Ser vices B.V.
Donatus
Van Deursen Beheer B.V.
Coverma B.V.
Driessen B.V.
Theo van Broekhuizen

›

Bedanken van alle partners,
sponsoren en vrienden

Sponsors
Achmea - de donateur voor alle projecten van de Johan Cruyff Foundation.
Hoornwijck Groep - voor het verzorgen van alle financiële zaken van de Stichting.
Solon Advocaten - voor het jarenlang geven van juridische steun.
Kolibrie Horeca Payrolling - voor de jarenlange financiële steun en persoonlijke feedback
van directeur & eigenaar Harold Briels.
Versleverancier en groothandel Sligro - Bob Stapel en Team voor het verzorgen van alle
producten en de gehele logistiek rondom leveringen en retouren.
Buro Hemels van der Hart - Jori, Daphne & Pieter voor het verduidelijken van de koers,
voor hun strategische begeleiding en gehele beeldvorming van de Stichting.
VMF Perfect Power - Voor het leveren van de kostbare accu’s.
SCA, Tork - voor het leveren van hygiëne producten.
Restaurant, hotel & SPA Savarin - voor alle keren dat de bus hier tussentijds kon staan voor
schoonmaak en bevoorrading.

Daarnaast danken we diverse vrienden die zich hebben ingezet om geld bijeen te
halen tijdens fundraising events en anders initiatieven, ook dankzij hun geloof en
sympathie voor de bus konden we uitrijden naar kinderen die dit nodig hadden.
C. van Rees Meubelfabbriek
Taller Events
Ondernemend Haarlemmermeer
Laurentius Ziekenhuis
Birgitt & Deo van Wijk
Vos & Par tners Wijnkopers B.V.
Meeting More Minds B.V.
Tromp Kaashuis aktie
Stichting Tour Culinair
Medewerkers Villa Copera Tolkamer inz. Tour Culinair
Rotar y Club Hulst
Bretelli inauguratie Jan Marrees Meesterkok
Kookclub Sanglier Guillaume
Made in Holland
Ronde Tafel 26 Walcheren
Vereniging Geld- en Effectenhandel Haaglanden / Haags Bankiersgezelschap
Stichting Lekker Venlo
Tal Rechniek B.V.
Frits de Kousemaeker
Kolibrie Payrolling - kerstaktie
Stichting Ronde Tafel Walcheren culinair event april 2013
Junior Kamer Alkmaar - Actie Culinaire Oliebol 2012
Kolbrie Payrolling - Tilburg Ten Miles 2013
Solon advocaten
Hap, Slurp Sloep event 2016
Lion’s Naaldwijk
Lion’s Voorburg
Kiwanis Westland

›

›

›

›

Champions Lounge Amsterdam Arena
Relais Restaurants
Zwar t Holding B.V.
Elmakes BV
M.C.M. Maas
W. van Ecke
Colorworks
De Golfslag B.V.
Roobol Beheer B.V.
C. Speijer
Ben Eilers Tenten B.V.
Koos en Marijn van Eijndhoven
Rober t Heijlands
Wijnkoperij Okhuysen B.V.
Fotostudio Jan Bar telsman B.V.
Pasadena Productions
R.E.N. Paalvast / stichting SEM
Rotar y Rijswijk-Ypenburg
Hoornwijck Groep
Hesseling Vlees bv
Jan van As Versvishandel
De Raekt Sail B.V.
Tesink Drukkerij B.V.
VanDrie Group
Carl Sieger t Bakkerij sinds 1891 B.V.
Royal van Lent
W.H. van Houwelingen
Rabobank Zeeuws-Vlaanderen
Vadah Autocenter Weer t B.V.
Van Deursen Uitvaar tverzekeringen

Stichting Culibus
Amstelveenseweg 764
1081 JK Amsterdam
E info@culibus .nl
KVK 27302467
IBAN NL35ABNA0603766730
BIC abnanl2a

