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Welkom

Postcode Loterij bedankt:

Succesvol Goed
Geld Gala

Afgelopen maand maakten we bekend
dat het aantal klanten dat gebruikmaakt
van onze voedselhulp daalde tot 88.000.
Terwijl het aantal mensen dat (langdurig) in armoede leeft nog steeds groeit.
Belangrijkste verklaring voor de daling was
dat de voedselbanken er beter op hebben
toegezien dat klanten in contact werden
gebracht met professionele hulpverleners.
Klanten waren daardoor sneller in staat om
weer zelf in hun eigen levensonderhoud te
voorzien. Slechts 5% was na 3 jaar nog afhankelijk van onze noodhulp. Medio 2015
werden de toelatingscriteria iets veranderd
ten gunste van huishoudens met kinderen.
Op basis van de beschikbare cijfers kan
nog niet geconcludeerd worden dat ook
werkelijk meer huishoudens met kinderen
onder de 18 jaar van de noodhulp gebruik
hebben gemaakt.

Op 26 januari vond het Goed Geld Gala
van de Nationale Postcode Loterij plaats.
Dankzij de deelnemers aan de Postcode
Loterij kon een recordbedrag van maar
liefst 328 miljoen euro worden verdeeld
over heel veel goede doelen in Nederland.
Wij ontvingen er wederom een cheque ter
waarde van maar liefst 500.000 euro.
Uit de inventarisatie bij de voedselbanken
bleek tevens dat een gemiddeld voedselpakket tussen de 20 en 24 producten bevat en steeds vaker ook verse producten.
Er zijn nog wel grote verschillen in het land
tussen de verschillende voedselbanken.

Lions Clubs en Douwe Egberts bedankt:

107.500 pakken koffie!

Maar liefst 55 miljoen waardepunten werden ingezameld door vrijwilligers van 120
Lions Clubs. Daarmee was de actie, die
dit jaar voor de derde keer georganiseerd
werd, wederom een enorm succes. De
zegels werden op 23 januari overhandigd
aan Douwe Egberts, die ze omwisselde
voor 107.500 pakken koffie!

Bedankt Martinique
Translations:

Diverse
vertalingen
Bedankt medewerkers KPMG:

Een donatie van 1500 euro
Medewerkers van KPMG konden in de
kerstmaand een goed doel ondersteunen
via de webshop van KPMG. Voedselbanken Nederland was een van de gekozen
goede doelen. Dit heeft 1500 euro opgebracht. Dank je wel, medewerkers van
KPMG!

Martinique Translations hielp ons belangeloos een aantal documenten in het Engels
te vertalen.
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Dirk bedankt:

Een cheque van 60.224 euro
De inzameling van lege statiegeldflessen
door de klanten van Dirk van den Broek
heeft een recordbedrag van bijna 37.000
euro opgeleverd. Gedurende 8 weken in
de maanden december en januari konden
klanten bij ruim 100 vestigingen van Dirk
hun statiegeld doneren aan de voedselbanken. Eerder al werd bekend dat een
kledinginzamelingsactie bij Dirk ruim
23.000 euro opleverde.

‘Deze totale opbrengst is hartverwarmend’,
zegt Caroline van der Graaf-Scheffer,
bestuurslid bij Voedselbanken Nederland.
‘Dankzij deze beide bijdragen van de
klanten van Dirk kunnen de voedselbanken
20.000 gezinnen aan een pakket helpen.’
Op 15 maart werd door Tara van Klooster,
goededoelencoördinator bij Dirk, een
cheque overhandigd van in totaal
60.224 euro.

SUR+ finalist Radicale
Vernieuwers 2016
Sinds een jaar werkt een team enthousiaste ondernemers uit Eindhoven aan het
SUR+-project, een Europees gesubsidieerd project waarin ze door middel van
digitale technologie een brug slaan tussen
voedselverspilling en voedselarmoede in
Nederland. Hun doel: minder groente- en
fruitoverschotten bij telers en meer gezond
voedsel in de pakketten van Voedselbanken Nederland. Momenteel loopt er een
pilot in de regio Eindhoven.
Half januari is SUR+ uitgeroepen tot
finalist van Radicale Vernieuwers 2016!
Radicale Vernieuwers is een initiatief van
Kennisland, Vrij Nederland en Vandejong
om mensen die onder de radar radicaal
positieve, duurzame en sociale initiatieven
ontwikkelen, een podium te bieden. Uiteindelijk hebben ze een mooie plek in de top
5 gekregen!

4MORGEN:
Van links naar rechts: Albert Olivier, supermarktmanager, Dirk Sloterkade, Tara van
Klooster, goededoelencoördinator Dirk, en Caroline van der Graaf-Scheffer, bestuurslid
Voedselbanken Nederland.

Van klant naar vrijwilliger
Voedselbank Groningen heeft een
prachtige rubriek op haar website:
In De Schijnwerper. Recent publiceerde
men het verhaal van Auke, ex-klant en
nu als vrijwilliger actief. Wij delen zijn
verhaal graag.
Auke is een ontwikkelde man die het
klappen van de zweep kent. Ondanks alle
pech die hem achtervolgd heeft, is hij positief gebleven. Zelf hoeft hij inmiddels geen
gebruik meer te maken van de pakketten
en is hij als vrijwilliger aan de slag gegaan
bij de voedselbank.
Auke doet alle administratieve verwerkingen ten behoeve van klanten en
vrijwilligers. ‘Noem mij maar medewerker
secretariaat’, geeft hij bescheiden aan.
‘Hoewel sommigen mij als hoofd van het
secretariaat zien.’ Het werk is zeer omvangrijk en Auke kan nog wel een paar
handjes gebruiken. Een sollicitant verlaat

Goede doelen
steunen tijdens
het winkelen
Sinds enige tijd werkt Voedselbanken Nederland samen met 4MORGEN, de nieuwe
manier van winkelen waarbij je direct met
elke aankoop gratis goede doelen steunt.
4MORGEN biedt toegang tot een
groeiend aantal webwinkels, waaronder
die van Albert Heijn, Zalando en Thuisbezorgd. Het online concept groeit
elke dag.

net met een tevreden gezicht het gebouw.
‘Het systeem is uitgebreid, zodat we nu
meer gegevens kunnen vastleggen. Dat is
een behoorlijke klus, omdat alles moet worden overgezet. Het is erg handig, omdat
we met die gegevensuitbreiding beter ons
werk kunnen doen.’ De nieuwe gegevens stellen de voedselbank in staat om
bijvoorbeeld gericht sponsors te zoeken of
adequater de gezinspakketten samen te
stellen.
Lees hier het hele interview.

De eerste 50 nieuwe gebruikers van
4MORGEN ontvangen nu een gratis
exemplaar van het OneWorld magazine.
OneWorld is het journalistieke blad over
mondiaal denken en groen doen.
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NRC Charity Award:
sms PAKKET naar 3669

De meest populaire
maaltijdbox
van Nederland!

600.000 Nederlanders
langdurig arm
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MELD JE NU AAN ALS DONATEUR

In 2015 kregen bijna 90.000 mensen voedsel via de voedselbank. Dat maakt ons voedselpakket
helaas een van de meest aangevraagde maaltijdboxen van Nederland. Om aan de grote vraag
te kunnen voldoen, is er behalve voedsel ook geld nodig. Voor transport, huur en koelcellen
bijvoorbeeld. Word daarom nu donateur van de voedselbank. Meld je snel aan via onze website.

Voedselbanken Nederland won in het
najaar de NRC Charity Award: advertentieruimte ter waarde van € 75.000. Dit bedrag
wordt nu ingezet. Sinds 8 maart haken we
in op de populaire maaltijdbox en werven
we donateurs in de NRC en NRC Next.

De campagne werd gratis gemaakt door
The Communication Company (concept)
en Peek Creative Studios (fotografie).
Dank!
Klik hier voor een donatie.

Drie nieuwe officiële landelijke
leveranciers
Voor alle koeltechniek kunnen we terecht
bij Van der Laan Koeltechniek. Het bedrijf
is gevestigd in Waddinxveen, maar heeft
meerdere toeleveranciers in het land. Voor
energieadvies is een contract gesloten met
NIFE. NIFE Energieadvies helpt organisaties met het besparen op energie door
diepte-analyse van het verbruik en het
vinden van de best mogelijke leverancier.
Door mee te doen met hun eigen energiecollectief en door factuurcontrole worden
er geen onterechte kosten in rekening
gebracht. Bij VB Rotterdam hebben ze dit
al met succes gedaan (zij besparen nu per
jaar 2672 euro). Ook is er een contract af-

gesloten met HSV Packaging & Insulation
in Ede. Dit bedrijf levert kunststof boxen
waarin levensmiddelen op temperatuur
blijven.

136 voedselbanken voedselveilig

Als gevolg van de economische crisis
is het aantal mensen in Nederland dat
in armoede leeft, de laatste jaren flink
toegenomen. Terwijl in 2007 minder dan
850.000 personen een inkomen onder de
armoedegrens hadden, ging het in 2013
om ruim 1,25 miljoen mensen. Uit het
onderzoeksrapport ‘Een lang tekort’ dat
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
op 1 maart 2016 heeft gepubliceerd, blijkt
dat het ook bij langdurige armoede om
een flinke groep gaat. In peiljaar 2011
bedroeg het aantal personen dat te maken
heeft (gehad) met een ten minste drie jaar
durende armoedeperiode bijna 600.000.
Werk is geen garantie om uit armoede te
komen.
Hoewel betaalde arbeid gewoonlijk wordt
beschouwd als de beste manier om uit
de armoede te komen, laat het onderzoek
zien dat werk zeker geen garantie biedt.
Niet alleen bestaat ongeveer de helft van
de groep langdurig armen uit werkenden,
maar ook is juist onder werkenden het
aandeel langdurig armen gegroeid.
Download hier het persbericht van het
SCP.

163e
voedselbanklid

Medio maart waren er al 136 voedselbanken ‘groen’. Een topprestatie van alle
betrokken vrijwilligers!
Warm welkom voor een nieuw lid! Voedselbank Noordwijkerhout (regio Haaglanden) heeft zich als 163e lid aangemeld bij
Voedselbanken Nederland. We hopen ook
hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen
zijn.
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Voedselbanken Nederland heeft
een slogan
FCB Amsterdam ontwikkelde, als kerstcadeau, een slogan voor de voedselbanken:

Oog voor voedsel • Hart voor mensen
Deze slogan vat de twee hoofddoelstellingen van de voedselbanken (het bieden van
voedselhulp aan de armste mensen en het tegengaan van verspilling van goed voedsel)
kort en krachtig samen. Binnenkort online.

Bedankt Schouw Informatisering:

Voedsel inzamelen met de Mudrun

Een team medewerkers van Schouw Informatisering nam op 6 maart deel aan een
Mudrun. Ze lieten zich sponsoren, maar vroegen niet om geld maar om voedseldonaties. Leveranciers, klanten, familie en vrienden sponsorden hen ruimhartig.
Leuke actie! Veel dank namens onze klanten.

Vacatures
Wij kunnen overal en altijd extra vrijwilligers
gebruiken. Op dit moment is Voedselbanken Nederland vooral op zoek naar
een bestuurslid ICT. Klik hier voor meer
informatie.
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Veilig werken
Behalve op voedselveiligheid moeten we
ook letten op onze eigen veiligheid. We zijn
weliswaar geen bedrijf met werknemers,
maar wel een organisatie met medewerkers. De besturen zijn, net als de leiding
van een bedrijf, verantwoordelijk voor
goede en veilige werkomstandigheden.
Er geldt voor vrijwilligersorganisaties wel
een aparte regeling met minder voorschriften dan in het bedrijfsleven, maar
toch. Veilig gedrag begint bij jezelf en de
verantwoordelijkheid voor veiligheid moet
worden gedeeld. Het bestuur zorgt voor
goede condities, elke vrijwilliger zorgt voor
goed gedrag.
Speciaal voor de voedselbanken is een
checklist ontwikkeld aan de hand waarvan
een inventarisatie eenvoudig kan worden
gemaakt. Studenten en ex-studenten van
de Apply Groep zijn bereid gevonden om
samen met de lokale voedselbank deze
checklist in te vullen. De inschatting is dat
het invullen in enkele uren kan worden gedaan en vervolgens zullen de mensen van
de Apply Groep u helpen met het zo nodig
opstellen van een verbeterplan.

Colofon
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