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TAFELGESPREK

Aan tafel met Bas van den Berg,
managing director FrieslandCampina
Zuivelonderneming FrieslandCampina Nederland intensiveert de samenwerking.
We gingen in gesprek met Bas van den Berg (op de foto rechts).
Gefeliciteerd en hartelijk dank. U heeft een
contract getekend waar u veel mensen blij
mee maakt.
‘Ik ben verheugd en trots dat we een handtekening hebben gezet onder een tweejarige overeenkomst, waarbij FrieslandCampina zich de komende jaren committeert
om de voedselbanken te ondersteunen.’
Naast de producten hebben jullie ook veel
kennis in huis, mag de voedselbank daar
ook gebruik van maken?
“We stellen een heel pakket aan zuivelproducten ter beschikking. Als partner
van Voedselbanken Nederland neemt
de coöperatieve onderneming tevens de
logistieke kosten over, waardoor een betere
verspreiding van de zuivelproducten over
de voedselbanken in Nederland mogelijk is.
Daarnaast zullen we onze expertise
inzetten op het gebied van kwaliteit van
voedsel, veiligheid van voedsel alsook

de voorlichting van het voedsel, wat met
betrekking tot zuivelproducten door de
voedselbanken in Nederland zal worden
gedistribueerd.”
Om hoeveel producten gaat het?
Friesland Campina levert circa een miljoen
zuivelproducten per jaar aan de voedselbanken.
Waarom hebben jullie voor een samenwerking met voedselbanken gekozen?

‘Wij vinden dat iedereen in Nederland
beschikking moet kunnen hebben over
goed nutriëntrijk voedsel, dus voedsel met
voldoende calcium, vitamine en eiwitten.
Voedselbanken kunnen nu zeer regelmatig
en structureel producten van FrieslandCampina tegemoet zien. De klanten krijgen
hierdoor een beter pakket. Ik ben hier erg
trots op.’

Bedankt HAK:

De 2,5
miljoenste
pot
groenten

HAK leverde op 28 mei jl. het 2,5 miljoenste potje groenten aan Voedselbanken
Nederland. Dit gebeurde op de locatie van
de voedselbank in Rotterdam. Om deze
mijlpaal te vieren kwam Timo Hoogeboom,
CEO van HAK, dit potje hoogstpersoonlijk
overhandigen aan Leo Wijnbelt, voorzitter
van Voedselbanken Nederland. De samenwerking tussen HAK en de voedselbanken
startte in 2012.
De producten van HAK zijn zeer welkom
bij de voedselbanken: ze zijn lang houdbaar en vormen een gezonde basis voor
de warme maaltijd voor de 85.000 klanten
van de voedselbanken.

Bedankt EkoPlaza:

Samen met klant
kiezen voor
mvo-activiteiten
Klanten van
de biologische
supermarkt
EkoPlaza kunnen hun gespaarde BioBOXen afstaan
aan Voedselbanken Nederland. Een
groeiend aantal klanten wil namelijk iets
goeds doen met het tweede gespaarde
pakket met biologische producten, een
zogenaamde BioBOX.
De spaaractie duurt van 7 juli t/m 7
september. Voedselbanken Nederland
verdeelt vervolgens de ingezamelde
BioBOXen eerlijk over de klanten van
voedselbanken in de steden waar ook
EkoPlaza gevestigd is.
Lees meer over de actie op
voedselbankennederland.nl.
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Johan, klant bij Voedselbank De Bilt
Elke voedselbankklant heeft zijn eigen verhaal. Floris Bijlsma beschrijft in de
Vierklank van 25 juni het verhaal van Johan, klant bij Voedselbank De Bilt.
Levensmiddelen halen bij de voedselbank
is voor niemand een droom. Maar het kan
wel een uitkomst zijn. Voor Johan is het
werkelijkheid en hij vertelt hoe het zo heeft
kunnen lopen.
‘Mijn baan bij een bedrijfscateraar is nooit
een vetpot geweest. Maar dat was nog
te overzien, ook met de kinderen. Mijn
vrouw en ik hadden alles nog net op een
rijtje. We konden de rekeningen betalen
en leefden eenvoudig. Daar was niets mis
mee. De problemen begonnen toen ik ziek
werd, waardoor ik mijn werk niet meer kon
doen. Door een beschadiging van mijn
ruggenmerg als gevolg van een ongeval
kon ik niet meer lang staan. Thuis ontwikkelde ik depressieve klachten. Ik werd nog
passiever dan ik al was door mijn beperkte
energie. Mijn vrouw zat niet te wachten op
de passieve man die ik geworden was en
is bij me weggegaan. De kinderen bleven
bij mij wonen. Dat werd erg zwaar, omdat
het inkomen van mijn ex-vrouw wegviel.
Zij droeg nauwelijks financieel bij aan de
opvoeding van en zorg voor de kinderen.
Onder het mom van een reorganisatie ben
ik ontslagen en kwam ik in de WIA terecht.

Daardoor had ik nog 70% van het oorspronkelijke inkomen, dat al beperkt was.
Ik raakte verstrikt in een fuik.
Voedselbank
Van de voedselbank had ik wel eens
gehoord, maar het is nooit in mij opgekomen dat ik daar een beroep op zou kunnen
doen, hoe nijpend onze situatie ook was.
Ik dacht altijd dat je dan minstens in de
schuldsanering moest zitten. Bovendien
vind ik dat je zelf je problemen moet oplossen. Zo ben ik. Dus de voedselbank kon
nooit voor mij bedoeld zijn. Achteraf is het
ook een mentale barrière geweest voor
mij. Ik wilde niet onder ogen zien hoe ik er
eigenlijk echt voor stond. Op een dag las
ik in de krant een stukje over de voedselbank. Toen ik dat had gelezen, heb ik mij
aangemeld bij het maatschappelijk werk.
Zij hebben mijn financiële situatie onderzocht en geconcludeerd dat ik inderdaad
aanspraak kon maken op een wekelijks
pakket met levensmiddelen van de voedselbank. We eten nu gezonder dan in de
periode daarvoor, meer groente en meer
vitamines. Dat is met kinderen in de groei
wel belangrijk. Ik ben daarom ontzettend
dankbaar dat dit op mijn pad is gekomen.’

Grand Hotel De Draak tegen voedselverspilling
Vrijdag 27 juni jl. werd het oudste
hotel (617 jaar!) van Nederland,
De Draak in Bergen op Zoom,
heropend nadat het een jaar
eerder getroffen werd door een
uitslaande brand.
Normaliter is dat geen nieuws voor de
MEEdeler. De bevlogen eigenaar van de
Draak, Frans Hazen, gaf echter aan te
starten met een interessante test. Aan het
einde van de avond, gaan zijn koks maaltijden koken met ongebruikte ingrediënten
die nog in de keuken aanwezig zijn.
De maaltijden worden snel en diep ingevroren en één keer per week opgehaald
door een vrijwilliger van de voedselbank
in Bergen op Zoom. Frans Hazen heeft in
een goede doelen diner geld ingezameld
voor de voedselbank waarmee o.a. de
aanloopkosten van deze test (aanschaf
voedselveilige bakjes en stickers) worden
gefinancierd.

Bedankt Kruidvat Veenendaal:

Eén minuut gratis
winkelen

Op 1 juli jl. opende Kruidvat een nieuwe
winkel in Veenendaal. Voedselbank Veenendaal mocht voor deze speciale gelegenheid een minuut gratis winkelen.
Bij de voedselbank is een grote behoefte
aan babyproducten en verzorgingsproducten; die krijgen we normaal gesproken niet
zomaar aangeleverd. We verzamelden dan
ook zo veel mogelijk luiers, fruit- en groentehapjes, shampoo en maandverband.
Voorafgaand aan de actie konden mensen een goed doel nomineren die ze het
gunden om een minuut gratis te winkelen.
De voedselbank is vervolgens massaal
opgegeven voor deze sympathieke actie.

Nieuw handboek voedselveiligheid voedselbanken
- invriezen vlees

Enige tijd geleden verscheen een nieuwe versie van het Handboek Voedselveiligheid (VV). Met name de uitbreiding
in het Handboek VV over het invriezen
van vlees op de THT-datum valt in
goede aarde bij de voedselbanken.
Door deze verruiming kan er immers
meer vlees geworven worden.

Winkelacties mogelijk
bij Albert Heijn en SSK
In het laatste kwartaal van 2013 sloot
Voedselbanken Nederland een raamovereenkomst met Albert Heijn en met
150 onafhankelijke supermarkten die het
SSK-keurmerk mogen dragen. Voor de
voedselbanken kan dit heel concreet tot
meer voedsel leiden.
Bij Albert Heijn betreft het acties waarbij
AH een aantal artikelen aanbiedt die klanten na aankoop ter plekke aan de voedselbank kunnen doneren.
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Gratis Symposium voor vrijwilligers Voedselbanken
kleuren groen
van de voedselbanken
Op 17 oktober wordt van 12.30 tot 17.00
uur in Museum Catharijneconvent in
Utrecht een symposium georganiseerd.
Doel is dat voedselbanken hun ervaringen
en successen delen en elkaar inspireren.
Clara Sies is een van de gastsprekers en
er zijn vijf workshops.
Het symposium is een initiatief van Lia van
Doorn, Hille Hoogland en Mayke Kromhout.
Zij deden onderzoek bij de voedselbanken

in Utrecht en Amsterdam. Het symposium
wordt georganiseerd in samenwerking
met Voedselbanken Nederland, Museum
Catharijneconvent en Hogeschool Utrecht.
Uiteraard bent u ook van harte welkom
Met vragen over dit symposium en voor
aanmeldingen kunt u zich wenden tot
symposiumvoedselbank2014@gmail.com

Vacatures
Wil je je ook inzetten voor mensen die
leven onder de armoedegrens en tegen
voedselverspilling?

Er zijn in korte tijd al fantastische resultaten geboekt in het project Voedselveiligheid bij de voedselbanken.

Voedselbanken Nederland en de regionale voedselbanken zijn altijd op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers.
We noemen er een paar:

Secretaris Voedselveiligheid m/v

Secretariaatsmedewerker

http://www.voedselbankennederland.nl/
nl/vacature/48/openstaande-vacatures/
secretaris-voedselveiligheid-mv.html

http://www.voedselbankennederland.nl/
nl/vacature/42/openstaande-vacatures/
secretariaatsmedewerker-mv.html

Medewerker donateuradministratie m/v

en binnenkort online:

http://www.voedselbankennederland.nl/
vacature/15/openstaande-vacatures/medewerker-donateuradministratie-mv.html

............
•	Op 11 september 2014 van 18.25 tot

18.40 uur wordt bij de NTR de aflevering van Het Klokhuis met als thema
‘de voedselbank’ herhaald. Een uiterst
informatief filmpje dat zeer geschikt is
voor spreekbeurten en voor input van
rondleidingen. (Ook te zien op http://
www.uitzending.net/gemist/151108/Nederland-3/Het_Klokhuis.html.)
•	Er zijn inmiddels 153 voedselbanken
aangesloten bij de vereniging.
Een paar nieuwe aanvragen zijn in
behandeling.

Ondernemende projectmanager
voor het team voedselverwerving
Kijk voor informatie over deze en de
andere vacatures op
www.voedselbankennederland.nl

Het lijstje voedselbanken dat inmiddels het
certificaat Groen al heeft ontvangen, groeit
gestaag. Ook zijn er ruim honderd voedselbanken aangemeld voor het project
en bezig met het traject en er komen er
steeds meer bij. Daar zijn we trots op!
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