
Voedselkast in buurthuis Rosa zorgt 
voor saamhorigheid en solidariteit 
Sinds deze maand staat er een voedselkast in de hal van buurthuis ROSA aan 
de Malakkastraat in Lombok. De voedselkast is gevuld met van alles en nog 
wat, zoals blikken soep, koeken, potjes groente, macaroni en andere 
levensmiddelen. Ook bevinden zich in de kast een koelkast voor 
zuivelproducten, beleg en vlees en een vriezer voor bevroren levensmiddelen. 
Iedereen die iets nodig heeft, mag er iets uit pakken. 

De kast staat er niet alleen om er spulletjes uit te halen, maar zeker ook om 
producten in te zetten. Mensen die (houdbare) producten hebben, die ze zelf niet 
meer gebruiken, kunnen deze in de voedselkast plaatsen. “Zo wordt geven en 
ontvangen één”, aldus initiatiefnemer Robert Roch van DOCK Utrecht. Op de kast 
hangt een gebruiksaanwijzing waarop staat hoe het systeem werkt. 

Het idee is ontstaan doordat het leven alsmaar duurder wordt en veel mensen moeite 
hebben om rond te komen. ‘’Met de voedselkast proberen wij verschillende sociale 
problemen bloot te leggen: armoede, schulden, verspilling maar ook behoefte aan 
saamhorigheid en solidariteit’’, aldus Roch. 



 
Briefje 
Aan de voedselkast hangt ook een brievenbusje. Hierin kunnen mensen een briefje 
achterlaten met tips voedselkast, een (hulp)vraag of een mooi idee voor een ander 
initiatief. Een briefje achterlaten mag anoniem, maar dat hoeft natuurlijk niet. 

Je kunt van dinsdag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de 
voedselkast in de hal van buurthuis Rosa. 

DOCK Utrecht is er voor iedereen in de stad. Wij helpen je graag om zelf actief aan 
de slag te gaan of samen dingen te organiseren. Met jou en organisaties in 
de wijk maken we samen buurten nog levendiger. Onze sociaal makelaars en sociaal 
beheerders ondersteunen bewoners en versterken netwerken en buurtinitiatieven. 

Informatie voedselkast: 
Locatie:    Buurthuis ROSA 
     Malakkastraat 6 
     3531 HM  Utrecht 
Contactpersoon:   Robert Roch 
     Mob. 06 – 599 27 514 
     Mail  rroch@dock.nl


