Een nieuwsboost van

Jaargang 3, nr. 3, juli 2016

Voorwoord

Bijna één op de acht
kinderen groeit op
in een gezin met
armoede

Deze week begint in het midden van
het land de zomervakantie. Dankzij de
bijdragen van heel veel donateurs en de
tomeloze inzet van onze vrijwilligers zal er
ook gedurende de vakantie in de zomer
elke week een voedselpakket beschikbaar
zijn voor alle klanten.
Uit een recente grootschalige enquête die
we hielden bij alle voedselbanken blijkt dat
het vinden van vrijwilligers een steeds groter punt van zorg is voor de voedselbanken. We zijn volop bezig om antwoorden te
vinden op deze uitdaging. Onze structuur
met uitsluitend vrijwilligers maakt ons immers uniek, maar ook kwetsbaar.
Bij dezen wil ik jullie allen hartelijk danken
voor jullie bijdrage aan de voedselbanken
en de belangstelling voor onze organisatie.

Op 9 mei publiceerde de NOS een reportage over armoede in Nederland.
Het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen is gestegen tot
1 op de 8. Uit deze reportage blijkt maar
weer hoe belangrijk jullie bijdrage is aan
Voedselbanken Nederland.

Wij wensen jullie, namens al onze klanten,
een mooie zomer toe.
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Bij Ekoplaza sparen voor
Voedselbanken Nederland
Van 4 juli t/m 11 september ontvangen
klanten van Ekoplaza bij besteding van
elke €12,50 aan boodschappen een stempel. Bij een volle kaart van 30 stempels
ontvangt de klant een gratis boodschappendoos (Biobox) ter waarde van ruim
€50,-. Klanten kunnen de gratis Biobox
ook doneren aan de voedselbank in hun
woonplaats. Inleveren van stempelkaarten
kan t/m 18 september.
In Nederland zijn er inmiddels al 73 winkels
van deze biologische supermarktketen.

Jaarverslag 2015
beschikbaar

Op zaterdag 28 mei 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken het
jaarverslag over 2015 goedgekeurd.
Je kunt het hier downloaden. Het jaarverslag is ook offline op te vragen. Dit kan via
het servicecentrum van Voedselbanken
Nederland.

EU verlengt
steunmaatregel
De Landbouwraad van de EU heeft de
steunmaatregelen voor de door de boycot
getroffen sectoren uitgebreid. De extra
maatregelen zijn een aanvulling op het in
2015 vastgestelde steunpakket van 500
miljoen euro. Op de lijst staan 13 maatregelen voor de zuivel-, vleessector en
tuinbouw. Specifiek voor de AGF-sector
(Aardappel, Groente, Fruit) verlengt de
Europese Commissie de steunmaatregel
met een jaar tot 30 juni 2017.

151 voedselbanken groen
Wij zijn trots te kunnen
melden dat inmiddels
meer dan 90% van de
voedselbanken voedselveilig verklaard is!
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Ambassadeur
René Froger bezorgt
vrijwilligers een
topavond

vooraf. “Samengevat werd ik de dupe van
spelregels die tussentijds werden gewijzigd. Zo werden er bij mij geen goederen
meer geleverd door twee markt bepalende
leveranciers.” Een jarenlang gevecht volgt.
“Ik was in één keer kapot, mijn personeel
stond op straat en wij belandden in de
bijstand.”
Door: Lydia Paauw

René Froger, ambassadeur van Voedselbanken Nederland, bezorgde honderden
vrijwilligers een topavond. Ze mochten
gratis naar de Toppers in de Amsterdam
Arena. De vrijwilligers hadden een fantastische avond. René, namens ons allen:
bedankt!

Apply Groep;
dank jullie wel
Behalve op voedselveiligheid moeten we ook
letten op onze eigen
veiligheid. Veilig gedrag
begint bij jezelf en de
verantwoordelijkheid
voor veiligheid moet worden gedeeld. De
besturen van voedselbanken zorgen voor
goede condities, elke vrijwilliger zorgt voor
goed gedrag.
Speciaal voor de voedselbanken is een
checklist ontwikkeld. Hierdoor kan een
inventarisatie eenvoudig worden gemaakt.
Studenten en ex-studenten van de Apply
Groep zijn bereid om samen met de lokale
voedselbanken deze checklist in te vullen.
Onze dank gaat uit naar de Apply Groep
en haar (ex-)studenten voor de hulp bij de
inventarisatie van de veiligheid en bij het
eventueel opstellen van een verbeterplan.

Een groeiende organisatie
betekent meer vacatures!
Zowel Voedselbanken Nederland als de lokale voedselbanken zijn altijd op zoek naar
vrijwilligers. Door de groei en ontwikkeling
van de organisatie neemt de variëteit van
de projecten, en de gezochte expertise,
toe. Alle vacatures zijn hier te vinden.

“We hebben net voor de laatste keer een
jaar verlenging gekregen bij de voedselbank. Onze financiële situatie is echter
ongewijzigd. De stress van niet kunnen
betalen is het hoogst. Je overleeft wel,
maar er mag niets sneuvelen.”
In Zwolle vertelt een echtpaar (42 en 41)
met twee zonen van 4 en 7 jaar oud over
de ingrijpende consequenties van een faillissement.
In 1999 start de man des huizes een eigen
bedrijf. Zijn vrouw helpt hem in de zaak.
De winkel groeit snel en is innovatief. In
2012 gaat hun zaak failliet. Machtsvertoon
en slepende rechtszaken gaan hieraan

Schoolplein
Het echtpaar komt sinds 2012 bij de
voedselbank: “Het duurde bijna 3 uur
om alle gegevens in te vullen. Maar dan
is het ook wel geregeld. En dan kom je
daar: allemaal gebogen hoofden, mensen
schamen zich enorm. Zonde, hoe meer
mensen ervoor uitkomen, hoe beter.” Zelf
ervaren zij gemengde reacties als ze hun
omgeving vertellen over de voedselbank.
“Sommigen willen het niet weten, anderen
zijn verbaasd en een derde groep reageert
met ‘oh, jullie hebben het toch nog goed’?
En dan moet je de blik van ouders zien als
mijn zoon op het schoolplein vraagt: ‘papa
mag ik met hem spelen of moet jij naar de
voedselbank’?”
Lees hier het hele verhaal.

Dank je wel Dirk, Edwin, Giovanni en
de VriendenLoterij
Een Vriendendienst is een initiatief van de
Dirk Kuyt, Edwin van der Sar en Giovanni
van Bronckhorst Foundation, met financiële ondersteuning van de VriendenLoterij. De website is een ontmoetingsplek voor
vraag en aanbod van vriendendiensten.
Op de site kunnen goededoelenorganisaties, zorginstellingen, verenigingen en
andere non-profit organisaties oproepen
plaatsen voor hulp bij evenementen of
andere activiteiten. Dit betreft uitsluitend
eenmalige vriendendiensten waarvoor
een datum is gepland. Voedselbanken
zijn een van de erkende goede doelen
organisaties van ‘Een Vriendendienst’ en
kunnen rechtstreeks projecten aanmelden.
‘Vriendendienst’ is een verzamelnaam van
een omvangrijke hoeveelheid activiteiten,
die één ding met elkaar gemeen hebben:
ze worden georganiseerd om iets voor een
ander te doen. Daarvoor heb je vrienden

Dirk Kuyt, Edwin van der Sar en Giovanni
van Bronckhorst, oprichters Vriendendienst
nodig. Dat kunnen vrienden zijn met de
meest uiteenlopende kwaliteiten: van
schilder tot ICT-expert en van catering- tot
boekhoudkundig medewerker. Om een
vriendendienst tot een succes te maken,
zijn vaak meerdere vrienden met diverse
talenten/kwaliteiten nodig. Wij zijn dankbaar en trots dat Voedselbanken Nederland aangesloten is bij dit initiatief.

Extra coaching voor de klanten van
de voedselbanken dankzij Movisie
Acht voedselbanken in Nederland doen
mee aan het project ‘Wat aandacht krijgt,
dat groeit’ dat door Movisie is opgezet.
Voedselbanken bieden hun klanten samen
met welzijnsorganisaties een cursus aan,
die is ontwikkeld door Movisie, waarmee
ze de voedselbankklanten grote en kleine

stappen leren zetten
in hun leven. Zo proberen ze met elkaar
ervoor te zorgen dat
voedselbankklanten
weer op hun eigen
benen kunnen staan
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Een inspirerende middag op de
Willem de Kooning Academy

Voedselbank als
supermarkt?

Studenten van de Willem de Kooning
Academy te Rotterdam hebben als
jaarafsluiting een opdracht gemaakt voor
Voedselbanken Nederland. 16 Studenten
hebben uiteindelijk de opdracht gepresenteerd aan ons. Vol bewondering hebben
wij gekeken en geluisterd naar de vele
ideeën die zij hebben bedacht om het
imago van Voedselbanken Nederland
te verbeteren en om meer vrijwilligers te
werven.

Voedselbanken hanteren verschillende
manieren om voedsel aan hun klanten uit
te reiken. Steeds meer voedselbanken, die
de ruimte daartoe hebben, stappen over
naar een ‘supermarktmodel’ van uitgifte.

ven aan Lonneke Mertens en Maarten van
de Vijfeijken voor de mooie eindresultaten
van hun studenten. Dank jullie wel!

Onze dank gaat uit naar alle studenten die
in de wereld van de voedselbanken zijn
gedoken. Een speciale dank willen wij ge-

Wij hebben weer veel inspiratie opgedaan
en gaan met een frisse blik kijken naar alle
mogelijkheden.

In Breda en Groningen hanteert men zo’n
‘supermarktmodel’. Hierbij mogen de
klanten ook daadwerkelijk met een winkelmandje of –karretje boodschappen gaan
doen. Dit alles werkt met kleurcodes, zodat
de klanten precies weten wat ze mogen
pakken. Zo krijgt iedereen een pakket op
maat. Er blijkt ook meer tijd te zijn voor een
praatje en persoonlijk contact door deze
wijze van uitgifte.

Nieuwe schijf van vijf:

Nieuwe samenstellingen van de pakketten

VB Groningen

Colofon

Voedselbanken streven ernaar om
voldoende en voldoende gevarieerde
producten uit te reiken aan klanten.

groenten (bij voorkeur vers of diepvries),
fruit, peulvruchten, noten, onbewerkt vlees,
vis, eieren & thee uitleveren.

De schijf van vijf is daarvoor een goede
leidraad. Wij proberen de aanpassingen in
de schijf van vijf ook door te voeren in de
pakketten. Waar mogelijk zullen we meer

Wij gaan ons uiterste best doen om dit
voor elkaar te krijgen, maar zijn daarbij
afhankelijk van de donaties die wij
ontvangen.
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