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Bedankt regionale omroepen:

2,8 miljoen aan donaties

Met de actie ‘Samen voor de Voedselbank’ zamelden de regionale omroepen gedurende 2 weken etenswaren in. Dit leverde maar liefst 2,8 miljoen euro aan boodschappen op! Eind 2014 werd bij een soortgelijke actie voor 2,5 miljoen euro aan
voedselproducten opgehaald.

Unilever verlengt partnership met
Voedselbanken Nederland
Sinds 2 jaar is Unilever businesspartner
van Voedselbanken Nederland. In december werd de samenwerking voor 3 jaar
verlengd en uitgebreid. Unilever doneerde
afgelopen jaar zo’n 2 miljoen producten en
stelde manuren beschikbaar om Voedselbanken Nederland met haar kennis te
ondersteunen. Nieuw is dat ook bekeken
wordt of er een koppeling met een van de
merken mogelijk is. Het eerste succesvolle
voorbeeld: de opbrengst van de Unox

Margriet Schreuders, hoofd goede doelen
Nationale Postcode Loterij: ‘In Nederland
leeft meer dan een miljoen mensen onder
de armoedegrens. Voedselbanken Nederland helpt degenen die dit nodig hebben
met voedselpakketten. Daarmee zorgt de
organisatie ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen
en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken willen dat hun klanten zo snel
mogelijk weer onafhankelijk zijn van de ge-

152.000 kerstdiners

Jumbo vroeg klanten begin oktober om
gerechten te doneren voor mensen die
een steuntje in de rug nodig hebben.
Aan dat verzoek werd ruimhartig gehoor
gegeven. Alle klanten van de voedselbanken konden genieten van een mooi
gerecht tijdens de feestdagen.
Nieuwjaarsduik in Scheveningen, 10.000
euro, is gedoneerd aan de voedselbanken.

Nationale Postcode Loterij verlengt
samenwerking met vijf jaar
De Nationale Postcode Loterij heeft de
samenwerking met Voedselbanken Nederland met 5 jaar verlengd. Sinds 2013
ontvangt Voedselbanken Nederland
jaarlijks € 500.000,- van deze loterij.

Bedankt klanten van Jumbo:

boden noodhulp. Ze werken daarom nauw
samen met externe professionals die hulp
bieden bij de administratie en de financiële huishouding van deze groep mensen.
Gezien de noodzaak van hun werk zijn
we trots de voedselbanken, dankzij onze
2,5 miljoen deelnemers, te kunnen
steunen.’

Alle acht distributiecentra zijn voedselveilig

Alle acht distributiecentra zijn voedselveilig verklaard door de onafhankelijke
inspectiebureaus. Inmiddels hebben al 130 voedselbanken het felbegeerde
certificaat ‘voedselveilig’. Naar verwachting zullen voor de zomer van 2016 ook
de overige voedselbanken gecertificeerd zijn.

Bedankt Dirk:

Statiegeldinzameling
Voor de derde maal kunnen klanten van
supermarktketen Dirk van den Broek
hun statiegeldbonnen doneren aan de
Nederlandse voedselbanken. Tot eind
januari staan er inzamelingsboxen in alle
109 Dirk van den Broek-supermarktfilialen.
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Hoe de voedselbank mij hielp
Het verhaal van Esther van Vondel: ‘Ik heb altijd gezorgd dat
mijn kinderen iets in hun maag hadden’
Je kunt meedoen!

Mijn werkgever had
mij een jaar lang
geen salaris meer
betaald voor ik zonder werk kwam te zitten. Ik startte vervolgens een eigen bedrijf,
midden in de economische crisis. Nou ben
ik een harde werker, leergierig en niet snel
voor een gat te vangen, maar ik heb dagen
gehad dat ik in paniek door mijn huis liep,
alsof ik ergens in een hoekje een oplossing
vinden zou.
Met nog geen 500 euro inkomen per
maand stond het water me aan de lippen.
Ik moest er namelijk alles van doen. Ik heb
altijd gezorgd dat mijn kinderen iets in hun
maag hadden, maar verdoezelde voor
iedereen dat ikzelf vaak met honger de
dag doorkwam.

’s Morgens nam ik een boterham met een
laagje boter. ’s Avonds schepte ik voor
mijn kinderen eten op en nam ik zelf een
hapje. De kinderen waren nog redelijk
klein, dus hadden het vaak niet in de gaten. Wat zij lieten liggen, schepte ik op mijn
bord. Soms sloeg ik het avondeten over
onder het mom van ‘dat ik niet lekker was’.
Af en toe stopte familie wat geld toe of
zette een tas boodschappen om de hoek.
Dan kon ik even ademhalen. En eten. Via
maatschappelijk werk kwam ik bij de voedselbank terecht. Ik had er nog nooit van
gehoord en was zo opgelucht!
Dat jaar is voor mij en mijn kinderen een
leerschool geweest. Wij knijpen onze handen nu dicht met wat we hebben. Het gaat
goed met mijn bedrijf. Ik kan gelukkig erg
goed met geld omgaan en ben creatief.

Bedankt Suez:

€ 30.000,- aan levensmiddelen
SUEZ - voorheen SITA Nederland – schonk
vlak voor de kerstdagen voor 30.000 euro
aan levensmiddelen aan Voedselbanken
Nederland. De voedselpakketten bestaan
uit lang houdbare producten, zodat ook in
de periode ná de feestdagen een warme
maaltijd op tafel kan worden gezet.
SUEZ heeft in overleg met Voedselbanken Nederland vastgesteld aan welke
artikelen de meeste behoefte is. Zo is er

juist in de periode na de feestdagen vaak
een tekort aan lang houdbare producten.
SUEZ speelt op deze behoefte in, zodat de
voedselbanken ook dan hun klanten kunnen bedienen. Alle producten zijn tegen
een gereduceerd tarief ingekocht bij Albert
Heijn, die ook de distributie voor haar rekening neemt en zorgt dat de artikelen aan
verschillende voedselbanken door heel
Nederland worden geleverd.

Derde prijs Sky Radio
Christmas Tree
For Charity
Danny de Munk en Vivian Reijs kwamen in
actie voor de voedselbanken. Samen met
diverse andere bekende Nederlanders
streden ze, ieder voor een eigen goed
doel, om de Sky Radio Christmas Tree For
Charity-prijs. Ze versierden een kerstboom
voor de voedselbank, op stijlvolle, sobere

Ik heb mijn schouders onder mijn bedrijf
gezet en binnen een jaar verdiende ik
genoeg om mij en mijn gezin zelf te onderhouden. Vorig jaar vroeg ik mijn kinderen
of ze ooit het gevoel hebben gehad dat we
arm waren. Het antwoord was volmondig
nee. Ik ben nog steeds bezig mijn schulden af te lossen, maar het gaat verder
redelijk goed.
Esther’s complete verhaal lees je hier

Bedankt Sonja Bakker:

Een cheque ter waarde
van € 10.000,Op 15 december jl. lanceerde Sonja Bakker haar nieuwe boek, dat zij samen met
Lidl ontwikkelde. Tijdens deze boekpresentatie overhandigde Sonja Bakker een
cheque ter waarde van € 10.000,- aan
Voedselbanken Nederland.

Bedankt Qmusic:

9312 voedselpakketten
Duizenden Santa’s liepen mee met de Qsantarun in de Efteling. Van de opbrengst
van dit prachtige event kunnen we 9312
gezinnen een voedselpakket geven.

wijze: de jury beloonde hen met een derde
prijs! Dank je wel, Danny, Vivian en Sky
Radio, we zijn superblij met dit mooie
cadeau van € 2500,-.

Bedankt Lions en Douwe Egberts:

Waardepunten van Douwe Egberts
De afgelopen weken hebben vele Lions Clubs in Nederland waardepunten van Douwe
Egberts ingezameld. Momenteel wordt er druk geteld; een immense klus. In januari wordt
bekend hoeveel pakken koffie we dit jaar mogen ontvangen.
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Bedankt Finext:

Bedankt anonieme
donateurs

Hulp met financiële administratie
Met de groei van het aantal voedselbanken is ook het aantal partners toegenomen en zijn de wensen ten aanzien van
de financiële administratie veranderd.
Professionals van de consultancyorganisatie Finext hebben hun expertise en hulp
aangeboden. Een van de onderwerpen
waar de vrijwilligers vanuit Finext zich mee
bezighouden is het vereenvoudigen van
de financiële processen. Hiermee ver-

betert niet alleen de administratie, maar
verbeteren ook de rapportages en de
financiële beheersing.
‘Wij geloven dat mensen vanuit het eigen
vakmanschap de grootste bijdrage kunnen
leveren, ook in vrijwilligerswerk’, vertelt
Marlie Vermazeren van Finext. ‘We helpen
Voedselbanken Nederland dan ook graag
met onze financiële en procesmatige vakkennis.’ Lees verder.

Bedankt Combinex:

Nieuwe logistieke oplossing
Begin december werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen
expediteur Combinex en Voedselbanken
Nederland. Onderdeel van de afspraken
is het realiseren van een platform van
vervoerders. ‘Om het voedsel ook in de
toekomst efficiënt bij de klanten van de
voedselbank te krijgen, is een groot aantal
vervoerders nodig’, aldus Combinexdirecteur Arie Troost. ‘Wij roepen vervoerders die het werk van de voedselbanken
steunen op om zich bij het platform aan te
sluiten.’
Lees verder.

De campagne die The Communication
Company uit Breda belangeloos voor ons
maakte, won een prijs van de vakjury. We
ontvingen voor € 75.000,- aan advertentiewaarde in de NRC. In het eerste kwartaal
van 2016 maken we hier gebruik van.

Op de valreep van 2015 werd de 162e
voedselbank lid. Welkom, Voedselbank
Diemen! De gegevens van deze voedselbank staan, net zoals die van de 161
overige leden, op de website van
voedselbankennederland.nl.
Fokke van der Veer (VBN), Arie Troost
(Combinex) en Leo Wijnbelt (VBN) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Convenant St. Jarige Job en
Voedselbanken Nederland
samenwerken. Jarige Job en Voedselbanken Nederland hebben beide tot doel
om de armste mensen in Nederland te
steunen. Al sinds 2011 werken leden van
Voedselbanken Nederland en Stichting
Jarige Job met elkaar samen op het
gebied van uitwisseling van gegevens en
distributie. Lees er hier meer over.

Fraai vormgegeven Foodbox op
Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool ontwikkelde de
Foodbox. In deze box kunnen medewerkers en studenten producten deponeren
die bijna over de THT-datum zijn.
De bedoeling hierbij is om hen bewust te
maken van voedselverspilling. Studenten
van de studie voeding en diëtiek van
De Haagse Hogeschool berekenden dat er
op deze manier zo’n 6000 producten per
kwartaal ingezameld kunnen worden.

Gewonnen: een NRC
Charity Award!

162 voedselbanken

Samen voor arme kinderen:

De cijfers van de Kinderombudsman
geven aan dat maar liefst 423.000 kinderen opgroeien in armoede. Het is dus heel
belangrijk dat maatschappelijke instanties
hun samenwerking gaan intensiveren. Op
vrijdag 11 december jl. maakten Stichting
Jarige Job en Voedselbanken Nederland
openbaar dat zij (vanaf die datum) officieel

Via de online donatie module op de
website ontvangen we elk jaar van veel
particulieren en organisaties een financiële
bijdrage. Van het totaal bedrag kunnen we
heel veel voedselpakketten maken.

Op zoek naar leuk
vrijwilligerswerk?
De voedselbanken (landelijk en lokaal) zijn
continu op zoek naar vrijwilligers voor allerlei soorten activiteiten. Check de website
voor aan actueel vacatureoverzicht.

Colofon
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