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Albert Heijn nieuwe businesspartner
van Voedselbanken Nederland
Op 14 september tekenden Cees van
Vliet, directeur winkels & logistiek bij Albert
Heijn, en Leo Wijnbelt een samenwerkingsovereenkomst. Na Unilever en FrieslandCampina is dit de derde businesspartner
die zich committeert aan een langdurige
samenwerking en een jaarlijkse minimale
hoeveelheid producten.
Albert Heijn verdubbelt de jaarlijkse
donatie naar 1,2 miljoen producten en stelt
ook logistieke expertise beschikbaar.
De producten zullen afkomstig zijn van de
distributiecentra van AH. AH heeft de ambitie dat er in 2017 in geen enkel distributiecentrum nog voedsel wordt weggegooid.
V.l.n.r.: Tom Hillemans, vicevoorzitter
Voedselbanken Nederland, Cees van Vliet,
directeur winkels & logistiek Albert Heijn,
en Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken
Nederland. (Foto: Christiaan Deurloo)

Ook dit jaar zet Jumbo zich weer in voor de voedselbank
Genieten van een kerstdiner is helaas
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om
diegenen die wel wat steun kunnen gebruiken een hart onder de riem te steken,
wil Jumbo Supermarkten hen tijdens de
feestdagen een kerstdiner aanbieden.

Jumbo slaat hiervoor opnieuw de handen
ineen met maatschappelijke organisaties
- waaronder Voedselbanken Nederland,
het Leger des Heils, VluchtelingenWerk
Nederland, het Nationaal Ouderenfonds en
Nationale Vereniging de Zonnebloem.
Klanten van Jumbo kunnen vanaf woensdag 30 september meedoen aan de actie
‘Doe mee en doneer een diner‘. Lees hier
het volledige persbericht.

De boycotinterventie
Op 8 augustus 2015 is de interventieregeling voor de vierde
keer verlengd. Nu tot uiterlijk 30 juni 2016.
De vorige interventies hebben de voedselbanken ruim 1,5 miljoen
kilo prachtig fruit gebracht.
Het was even rustig, omdat de marktprijzen duidelijk boven de
interventievergoeding lagen. Inmiddels is de pluk bij de telers
begonnen en heeft onze hofleverancier, de firma Fruitmasters uit
Geldermalsen, zijn leveringen weer hervat. Ook met andere telers
zijn de cont(r)acten weer opgebloeid!
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Bedankt Aon:

Voedselbanken collectief verzekerd
Polis dekt onder meer werkgeversaansprakelijkheid voor ca. 10.000 vrijwilligers.
De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken is dankzij een op maat gemaakte,
collectieve polis verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid. Verzekeringsmakelaar
en risico-adviseur Aon stelde de polis
samen, waarmee zowel de landelijke organisatie als de 8 regionale distributiecentra,
de 161 aangesloten voedselbanken en het
voedselbank servicecentrum zijn gedekt.
“Deze verzekering is een belangrijke stap
in de professionalisering van onze aange-

sloten voedselbanken”, stelt Jouke Schat,
secretaris bij Voedselbanken Nederland.
		
Aansprakelijkheden en personenschade
In de polis zijn niet alleen aansprakelijkheden rond voedselveiligheid en personenschade opgenomen. Ook hiermee
samenhangende gevolgschade is gedekt.

Een dekking voor personenschade is
nodig omdat voedselbanken als werkgever
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
letsel dat een vrijwilliger tijdens zijn of haar
werkzaamheden oploopt. Met de collectieve polis heeft Voedselbanken Nederland
zich voor de werkgeversaansprakelijkheid
ten opzichte van al haar ca. 10.000 vrijwilligers verzekerd.
Over Aon
Aon Nederland, toonaangevend adviseur
in risicomanagement, employee benefits
en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten.
Meer informatie over Aon: www.aon.nl.

Herman den Blijker oogst bruine bonen voor de voedselbank
Herman den Blijker heeft de bruine bonen
van zijn eigen bonenveld in Zeeland
geoogst. De opbrengst van het veld
doneerde hij aan alle voedselbanken in
Nederland. In totaal gaat het om ruim vijf
ton bruine bonen, wat toereikend is voor
50.000 maaltijden. Het bruine bonenveld
van Herman werd in mei ingezaaid en
aangeboden aan Herman den Blijker door
twee bruine bonen telers van HAK. Op
deze wijze wilden zij hem bedanken voor
alle aandacht die de Rotterdamse chefkok aan bonen geeft, onder meer met zijn
kookboek ‘Herman over bonen’.
De opbrengst van het veld werd door
Herman bestemd voor alle voedselbanken.
André Verschoor van het team landelijke
voedselverwervers bij Voedselbanken
Nederland juicht het initiatief toe. De voedselbanken streven ernaar elke week een
pakket met goede voeding samen te stellen waarin producten uit alle vakken van
de schijf van vijf aanwezig zijn. “Wij zijn erg

blij met de bruine bonen van Herman. Die
vormen een goede en gezonde basis voor
een warme maaltijd”, vertelt Verschoor.

Lees hier het hele artikel.

Vriendentuinen: een samenwerking tussen
Stichting Landzijde en Voedselbank Noord-Holland

Geslaagde zomeractie
van Vermaat

In 2012 is in Noord-Holland het initiatief
‘Vriendentuinen’ gestart, waarbij op zorgboerderijen verse groente en fruit worden
geteeld voor mensen die afhankelijk zijn
van de voedselbanken. De initiatiefnemers
van dit idee zijn Stichting DOEN, Stichting
Landzijde en Voedselbanken NoordHolland. Het project werd met een bijdrage
uit de extra trekking van de VriendenLoterij
mogelijk gemaakt.
Wekelijks worden nu al zo’n 20.000 kilo
groenten en 5.000 eieren geschonken.

Vermaat, partner van de voedselbank, is
een bedrijf voor horeca- en retailconcepten. Afgelopen zomer vulden medewerkers
van het bedrijf inzamelkratten.
In totaal zijn er ruim
1.900 producten
gedoneerd, met
name producten die
lang houdbaar zijn.
Wij zijn daar
ontzettend blij mee!

Voedselbanken Nederland is in gesprek
met de organisatie en streeft ernaar om dit
prachtige initiatief snel uit te breiden naar
andere provincies! Voor meer informatie
over Landzijde klik hier.
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Hoe de voedselbank mij hielp

Het verhaal van Peter Pronk: voedselbank brengt gezelligheid
Door Lydia Paauw
“Na 25 jaar samen gingen mijn vrouwtje
en ik uit elkaar. Ik raakte daarna ook nog
mijn baan kwijt. Je hele wereld stort in,
kan ik wel zeggen. Maar: het leven gaat
verder.” Peter Pronk (58) vertelt over
hoe hij de draad weer oppakt.
Peter werkt nu zo’n 25 uur in de week als
vrijwilliger bij het Trefpunt, het wijk- en
buurtcentrum in Scheveningen. Een betaalde baan is een wens, maar Peter schat
de kans dat die nog in vervulling gaat niet
zo groot.
Nieuwe start
Peter stapt in 2012 naar de schuldhulpverlening. “Mijn vrouw en ik hadden
gezamenlijk schulden. Ik kon mijn deel niet
meer betalen. Toen heb ik zelf het initiatief
genomen. Op 8 mei jl. was de pro-formazitting. Ik heb nu weer een schone lei, dat
is voor mij heel belangrijk.“
Sinds 8 maanden woont Peter in een nieuw
huis - op een steenworp afstand van het
strand van Scheveningen. “Nu kan ik weer
een nieuwe start maken.” De verhuizing

zorgt er wel voor dat zijn aanspraak op
de voedselbank vervalt. “Ik krijg nu meer
huursubsidie, dus mijn inkomen is hoger.
Het is nog steeds niet hosanna, maar ik
red mezelf momenteel. Je moet gewoon

accepteren wat je hebt. Ik zeg altijd maar:
kijk naar je minderen, niet je meerderen.
Dat kan gewoon niet.”
Lees hier het hele interview

Jongeren koken voor Voedselbank Gouda
In 2015 bestaat VB Gouda e.o. tien jaar.
Om hier aandacht aan te besteden,
wordt er onder andere een sponsordiner
georganiseerd op 5 november.
Jong en oud voor de voedselbank
“We hebben in vijf jaar tijd nu al drie sponsordiners georganiseerd voor VB Gouda.
Dit doen we samen met de jonge koks van
De Goudse Waarden én die van het ROC
ID College. Tien Goudse toprestaurants
verzorgden de voor- en nagerechten en
particulieren en bedrijven droegen bij door
producten te leveren voor een veiling en
een loterij. We hebben in totaal 450 gasten
gehad en hebben een resultaat opgehaald
van meer dan € 25.000 voor VB Gouda!”
Dries Nagtegaal, voorzitter VB Gouda e.o.:
“Op deze wijze wordt een mooie verbinding gelegd tussen mensen in de Goudse
samenleving.”
Zelf deelnemen?
Op 5 november is de vierde editie van
het sponsordiner. Een van de sprekers is
Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken
Nederland. De avond wordt geopend door
de Goudse burgemeester Milo Schoen-

maker. De bekende zangeres Tania Kross
geeft een optreden. Gasten betalen voor
het diner € 50,00. Je kunt je aanmelden via
www.sponsordiner.nl.

Al meer dan honderd
groene voedselbanken
Momenteel hebben 107 voedselbanken
het certificaat voor voedselveilig behaald!

√
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Weer twee nieuwe
leden van
Voedselbanken
Nederland
Sinds 3 augustus 2015 telt
de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken
twee nieuwe leden. We heten Voedselbank Alkemade
en Voedselbank Amstelveen van harte welkom en
wensen ze veel succes bij
hun werk!

Split-A-Gift

Split-A-Gift is een leuke
manier om goede
doelen op een veilige
manier te steunen en
het maakt geven en
ontvangen bijzonder.
Voedselbanken Nederland is een van de goede doelen die door
Split-A-Gift worden ondersteund. Neem
eens een kijkje op hun site!
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Snelstgroeiende banken in Nederland zoeken
samenwerking op

Op diverse plaatsen in de regio Rotterdam
kunnen particulieren hun huishoudelijke
afval gesorteerd aanleveren bij Afval loont.
Het afval wordt gewogen en de personen
die afval doneren, krijgen een bedrag per
kilo op hun digitale rekening gestort.

Men kan ervoor kiezen om een gedeelte
van het bedrag of het hele bedrag aan
een goed doel te geven. Afval loont heeft
besloten om de voedselbanken als haar
algemene goede doel aan te merken!
Lees hier het hele artikel.

Cadeautje van bureau TCC
The Communication Company
(TCC) in Breda verrast ons
regelmatig. Nu weer maakten
de creatieven spontaan een
inhaker voor Prinsjesdag.
Dankjewel, TCC!

Voedselbanken Nederland
zoekt nog voor diverse
Vers & Fijn: een snelgroeiende innovatieve organisatie
functies enthousiaste
vrijwilligers
Klik bij interesse snel hier voor functies als:
• medebeheerder social media;
• coach voedselveiligheid;
• teamcoördinator secretariaat;
• medewerker secretariaat.

Vers & Fijn slaat producten op, vervoert
ze en verpakt waar mogelijk groenten en
gevogelte.

door middel van zonnecellen. Eens per
week mag VB Nieuwegein alles wat over is
gebleven op komen halen.

Duurzaamheid staat centraal. De zestig
busjes die rondrijden, worden gekoeld

Wij zijn blij met de inzet van deze duurzame organisatie!

Campagne ‘feit of fabel’ groot succes
Sinds enkele maanden heeft VB
Nederland de campagne ‘feit of
fabel’ ontwikkeld. Dit is in het leven
geroepen om een beter beeld te
geven van de voedselbanken en
haar klanten. De campagne bestaat
uit verschillende stellingen. Onderaan deze stellingen wordt aangegeven of het een feit of een fabel is
met daarbij een korte beschrijving.
De campagne wordt vaak bekeken
en gedeeld door andere gebruikers
van social media. Klik hier voor de
facebookpagina van Voedselbanken Nederland.
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Het miljoenste artikel
van FrieslandCampina
Op 11 augustus 2015 heeft Voedselbanken Nederland het 1.000.000e artikel van
FrieslandCampina ontvangen. Dat zijn
meer dan 10 artikelen per klant. Dit is een
proost met melk waard.
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Voedselbanken Nederland is genomineerd
voor de NRC Charity Awards
Voor de vijfde keer zijn de NRC Charity
Awards georganiseerd. Hierbij mogen
goede doelen een advertentie inzenden. Uit alle inzendingen wordt door een
vakkundige jury een selectie gemaakt.
Voedselbanken Nederland behoort tot de

24 genomineerden! Hierdoor maakt VB
Nederland kans om advertentieruimte te
winnen t.w.v. € 75.000. Op 7 oktober 2015
wordt bekend gemaakt of VB Nederland in
de prijzen is gevallen.

Bedankt 4MORGEN:

gratis doneren via
webwinkels
4MORGEN is de nieuwe manier van winkelen waarbij je direct met elke aankoop
gratis goede doelen steunt. Het kost de
consument dus zelf niks. 4MORGEN biedt
toegang tot een groeiend aantal webwinkels, waaronder Albert Heijn, Zalando en
Thuisbezorgd. Klik op deze link om een
filmpje over 4MORGEN te bekijken. Misschien kunt u het ook in uw bedrijf introduceren!

Bedankt Rode Kruis:

het Nederlandse Rode
Kruis (NRK) schiet de
voedselbanken te hulp
In juli heeft het NRK in de media aandacht
gevraagd voor voedselhulp in Nederland.
Via persberichten en sociale media werd
de problematiek van honger in Nederland
aangekaart. In het voorjaar zal de campagne worden uitgebreid.

Cees van Vliet, directeur
Albert Heijn,
gastspreker op
Voedselbank Congres
Dordrecht
Op vrijdag 16 oktober organiseert
VB Dordrecht een congres met als thema
“Altijd een vol bord: maatschappelijk ondernemen voor de Voedselbank”.
Zowel vrijwilligers van voedselbanken in
Nederland, ondernemers en andere
belangstellenden zijn van harte welkom.
Tijdens dit congres gaat directeur
AH Cees van Vliet in op de samenwerking
met de Voedselbanken en de acties die
Albert Heijn onderneemt tegen voedselverspilling. Verder worden er die dag
diversen workshops gegeven en wordt
er gesproken over activerend armoedebeleid.
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