
Elke week worden er in de Abbey in Cadier en Keer rond de 1.500 maaltijden gekookt. Ik 

ging in gesprek met Arend van der Heijden; chef-kok en oprichter van Caritas 045.

Caritas 045 is een katholieke stichting die gezonde maaltijden kookt voor iedereen die 

dit nodig heeft. De stichting heeft een oecumenische inslag en werkt zoveel mogelijk 

samen met andere kerken en organisaties. 

Caritas betekent: ‘daar waar liefde is’. Eerder viel Caritas 045 onder de gemeenschap 

Sant’Egidio, maar in 2021 is de stichting zelfstandig verder gegaan. Behalve de drie 

belangrijke basisprincipes van Sant’Egidio (gebed, vrede, en vriendschap met de armen) 

heeft Caritas 045 nog twee basisprincipes, namelijk eenvoud en hoop. 

“Hoe kan je anderen helpen als je zelf geen stap terug kunt zetten? Het gaat erom dat je jezelf 

minimaliseert, om vanuit het hart van Christus er voor een ander te kunnen zijn”. Dat is waar 

eenvoud voor staat. Hoop is voor de stichting ook een belangrijke waarde. Caritas 045 

kan niet alle problemen van de mensen oplossen, maar wil wel vriendschap aanbieden 

aan mensen door naast hen te staan en hen de hoop te geven op verbetering. “De armen 

zijn ook de leermeesters: door de armen leer je volgeling van Christus te zijn”.  

In oktober 2019 is Caritas 045 in Parkstad begonnen, in een zaaltje waar mensen aan 

lange tafels aten. Door de Coronacrisis kon dit niet meer en in maart 2020 is Caritas 045 

maaltijden gaan uitdelen. Inmiddels wordt er weer op twee locaties gegeten. Als je mee 

wilt eten kan je zo aanschuiven, je hoeft niet te reserveren. Er wordt nu niet meer aan 

lange tafels gegeten, maar aan tafels met zo’n zes tot acht personen. Aan elke tafel zit 

ook een ‘partner’ van Caritas. De partner luistert goed naar wat de mensen vertellen en 

hoe het met hen gaat, en dit wordt dan teruggekoppeld aan de organisatie zodat hier
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weer beleid op gemaakt kan worden. “De focus ligt inmiddels niet meer alleen op het uitdelen 

van maaltijden, maar ook op hoe je mensen in hun kracht kan zetten. Dat is ook door goed naar 

mensen te luisteren en vriendschappen aan te gaan, en niet door zelf de oplossing aan te dragen”.  

Ook kunnen er op twee locaties maaltijden afgehaald worden, hiervoor moetje wel 

reserveren. Daarbij is het de bedoeling dat de mensen hun eigen bakjes meenemen; 

duurzaamheid staat bij Caritas 045 hoog in het vaandel. 

Het geld voor de gekookte maaltijden komt binnen via giften en subsidies. Veel voeding 

wordt gegeven door Foodgroepen, boeren en supermarkten. Caritas krijgt bekendheid 

door reclame te maken op o.a. Facebook en door te flyeren, maar de meeste mensen leren 

Caritas 045 kennen door mond-op-mond-reclame.  

De organisatie is de laatste maanden enorm gegroeid – wat eigenlijk heel triest is want dat 

betekent dat er veel nood is. Momenteel werken er bij Caritas drie mensen in loondienst, 

zijn er zeventien coördinatoren en 150 vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom,

want er vallen ook altijd weer vrijwilligers af. “Deze tijd is moeilijker dan tijdens de 

Coronacrisis. Er is een tsunami van problemen en de vraag naar maaltijden wordt vanaf 

november of december waarschijnlijk nog veel groter. Dat kunnen we niet allemaal aan. Ik ben 

van plan om dan op drie plekken gaarkeukens te gaan opzetten, waar mensen hun eten kunnen 

halen. Daarnaast blijven de restaurants bestaan”. Er zijn binnenkort dan ook waarschijnlijk 

meer vrijwilligers nodig. Er zijn veel verschillende taken waar vrijwilligers voor nodig zijn, 

dus er is altijd wel een taak die passend is!                                                       Meer info zie blz. 37

 

 

 

 

-Annette  
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