
Afgifte gratis brood en iets extra’s bij Kinderboerderij Limmel
voorziet in behoefte: ‘Hier wordt niks verspild’

Ab (rechts) en Juliënne Kars (tweede van rechts) bij de broodafgifte van Kinderboerderij Limmel. — © Harry Heuts

Maastricht - In Maastricht wordt geen brood verspild, of het zou al bij de consument thuis
moeten zijn. Kinderboerderij Limmel is een van de circa twintig afgiftepunten waar mensen
met een kleine beurs gratis brood en voedselpakketten halen.

Siebrand Vos
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Zes dagen in de week, zo tussen elf en half één, is het een komen en gaan bij Kinderboerderij
Limmel aan de Jerichoweg in de Maastrichtse wijk Limmel. In een provisorische tent, die na een
storm weer tegen de schuur is opgezet, staat Ab Kars (66) achter twee tafels broden en broodjes
uit te delen. Brood van de vorige dag, dat dan net is opgehaald bij de Maastrichtse bakkers.

Uit een speaker schalt de stem van de Russische bas Ivan Rebroff, die ergens wel past bij het
koude winterweer. „Hey Olga”, zegt Kars tegen een Oekraïense vluchtelinge die even verderop in
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koude winterweer. „Hey Olga , zegt Kars tegen een Oekraïense vluchtelinge die even verderop in
Overmaze is ondergebracht. De broodman, een gepensioneerde belastingdeurwaarder, kent zijn
‘klanten’. Veel alleenstaande moeders, armlastige gezinnen en mensen met een klein pensioentje.

Voedselpakketten

Naast de broden kunnen de mensen cake of iets van chocolade meenemen. Kars: „Iets voor erbij.
Ik laat ze zelf nemen, want de gezinssamenstelling is me ongeveer wel bekend. Al hoef je je bij
ons niet te registreren, zoals bij de voedselbank. Hier wordt niks verspild. Wat we overhouden,
gaat naar andere afgiftepunten of de Foodbank in Landbouwbelang.”

Achter in de tent hangen rekken met kleding die door particulieren is gebracht. Alles kost 50 cent,
alleen de jassen doen 1,50 euro en schoenen 2 euro. Esmeralda en haar dochter Sharona runnen
de kledingafdeling. Ook hier blijkt vraag naar te zijn.

Lees ook: Maastricht verkoopt Hoeve Rome in Limmel aan de hoogste bieder, maar zonder de
schuur en de kinderboerderij (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230113_96256957)

Juliënne Kars, de vrouw van Ab en gepensioneerd verpleegster, staat op dinsdag en donderdag in
een al net zo provisorische aanbouw achter de broodtent voedselpakketten uit te delen aan circa
vijftig gezinnen. Hiervoor moeten klanten zich wel registreren. Het gaat niet alleen om vlees en
groente die in twee grote vriezers worden bewaard, maar ook om pasta, blikjes en
verzorgingsproducten.

Boodschappen

Juliënne: „Er zijn veel mensen die net niet voor de voedselbank in aanmerking komen of niet in die
molen willen komen, maar �nancieel toch krap zitten. Wat wij weggeven, is door anderen
gebracht. Mensen brengen ook weleens een tas boodschappen. Als we van iets te veel hebben,
gaat dat naar Landbouwbelang. Daar koken ze ermee en delen ze dat eten uit.”

Lees ook: Krakers vullen met Foodbank vele magen: ‘Als wij voedselafval niet meenemen, wordt
het weggegooid’ (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211029_96303891)

David Winkens (47) en Anita Kraft (61) zijn de beheerders van de kinderboerderij annex
voedseluitgiftepunt bij Hoeve Rome. Ze zijn blij dat dit gedeelte van de hoeve en de schuur voor
het verenigingsleven niet door de gemeente te koop worden gezet. Winkens wijst op hun sociale
functie. „Mensen komen soms met een paar slablaadjes om maar een praatje te kunnen maken,
zo veel eenzaamheid is er. Ik sprak afgelopen jaar bange mensen die de hele dag met de jas aan
in huis zaten. Ko�e kost hier vijftig cent, een kinderdrankje een kwartje. Wie het kan betalen, stopt
meer in de pot. Als alleenstaande moeder of als opa en oma met een beperkt budget, kun je hier
in de zomervakantie een hele dag met de kinderen zijn voor een paar euro.”
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Beheerders David Winkens en Anita Kraft van Kinderboerderij Limmel: „De mensen weten ons te vinden; donateurs en
anderen.” — © Harry Heuts

De brooduitgifte loopt nu een dik jaar, blikt Winkens terug. „Er is een netwerk van een kleine
twintig samenwerkende uitgiftepunten ontstaan, verspreid over de hele stad. Dat werkt goed.”
Kraft, elf jaar actief bij de kinderboerderij, wijst op de gunfactor: „De mensen weten ons te vinden;
donateurs en anderen. Net kwam een man een zak haver brengen.”

Kinderboerderij

Als wij arriveren, is er net een groep peuters op bezoek geweest in de kinderboerderij, waar
wekelijks zo’n dertig vrijwilligers werken. De dieren blijven toch de kernactiviteit in de
Kinderboerderij, al is die veruit de kleinste van de stad en zou een likje verf en wat extra
timmerwerk de algehele uitstraling goed doen.

Nu zij door de verkoop van Hoeve Rome toch met de gemeente Maastricht aan tafel gaan, om te
praten over een formele huurovereenkomst, zou David Winkens graag een stuk van de woestenij
achter de hoeve bij de kinderboerderij trekken. Hij wijst op wat ooit de velden van voetbalclub
RKVCL zijn geweest. „De waterbuffers daar werken niet. Het zou goed zijn voor onze dieren, want
dan kunnen we weiden.”
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