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Wij dromen ervan om echt een gedragsverandering bij 
kinderen op de basisschool teweeg te brengen. Samen hebben 

we 6 kinderen die over 5 jaar allemaal op de basisschool 
zitten. Het is onze persoonlijke missie om ervoor te zorgen dat 

zij het normaal vinden om gezond te leren eten op school en 
dat zij daar de rest van hun leven de vruchten van plukken. 

From Bas & Erik Witlof!



TommyTomato missie: Levenslang gezonde eters creëren.
• Dat doen we door gezonde groente lunches te leveren aan kinderen op 

de basisschool. We creëren een extra groente moment, in die periode 
van een leven waarop je 50% van je toekomstig gedrag ontwikkeld. Jong 
geleerd is oud gedaan.

• We realiseren ons dat we eigenlijk bezig zijn met een cultuur verandering 
rondom eetgedrag.

Condities 
• Er is een ‘sence of urgency’ steeds mee gezinnen zijn zich bewust dat 

meer groenten eten noodzakelijk is.
• Scholen moeten de deuren opzetten zetten
• Leraren moeten kinderen enthousiasmeren en stimuleren
• Ouders moeten inzicht en bewustwording krijgen in hun huidige gedrag en 

gestimuleerd worden om meer groenten te eten
• Kinderen moeten het lekker gaan vinden of blijven vinden
• Bedrijven, fondsen en organisaties moeten ons willen supporten zodat de 

lunches voor iedereen blijven

Van alle acties die wij doen om levenslang gezonde eters te creëren is dit 
onze output over het jaar 2021
• 50.000 lunches
• 6.000 kg groente
• 45 scholen
• 250 aantal kinderen dat gebruik maakt van de stichting

Met deze output realiseren we impact, dit zijn de hogere doelen die 
passen bij onze missie:
Impact maken op gezondheid
Meer groente, betere prestaties, jong geleerd & zorgkosten preventie. 
Vermindering zorgkosten. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat meer 
groente eten een preventieve werking heeft en dus bijdraagt aan gezonder 
leven. (Zie publicatielijst onderaan de ToC.)

Impact beperken op klimaat
We dragen bij aan de Eiwittransitie, uiteindelijk willen ook wij geen plastic en 
werken we naar een closed loop en gaan we ervoor dat we powered by
sunshine kunnen zijn.

Impact maken op voedselketen: Verantwoorde consumptie en productie
Korte ketens, duurzaam, biodivers & biologisch. TommyTomato gelooft dat 
biologisch eten voedzamer is dan niet biologisch eten. Daarom wil 
TommyTomato een helder beeld krijgen wat de mogelijkheden en 
beperkingen zijn om over te gaan naar volledig biologisch lunches. 
Vervolgens kan er een plan ontwikkeld worden om toe te werken naar een 
zo biologische mogelijke lunch.

Impact maken op sociale verbinding
65+aan het werk geeft hun weer een goed gevoel bij te dragen, 
statushouders leren bij ons de taal, doorat iedereen hetzelfde eet is er 
minder pestgedrag en gedoe rondom eten in de klas.

Impact maken op de gezondheidskloof
Stichting TommyTomato zorgt ervoor dat de lunch voor iedereen is ook als 
je in armoede opgroeit. Ouders bepalen zelf wat ze kunnen betalen. 
Stichting TommyTomato legt het verschil bij. Voor een gezonde continuïteit 
heeft TommyTomato €3,00 voor de onderbouw en €3,50 voor de 
bovenbouw per lunch nodig. Ouders nemen een abonnement dat per maand 
gestart of gestopt kan worden. Sommige ouders betalen wat minder en 
sommige ouders betalen wat meer en het overige wordt opgehaald via 
donaties en giften.
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