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In memoriam
Monny Querido
Op 8 juli jongsleden overleed collega
bestuurslid Salomon (Monny) Querido
op 63 jarige leeftijd.
Wij zijn bedroefd dat een prachtig en
uniek mens is heengegaan. Wij zijn blij dat
wij hem als collega bestuurder en vriend
hebben gekend. Bovenal zijn wij dankbaar
voor het vele goede werk dat hij voor onze
organisatie en onze klanten heeft verricht.

van het project ten tijde van de Russische
boycot. Maar ook de succesvolle pilot van
Soupalicous was nooit tot stand gekomen
zonder de inspiratie en vasthoudendheid
van Monny. Wij missen Monny nu al heel
erg.
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Zijn innovatieve denken en handelen hebben ertoe geleid dat we nieuwe wegen
zijn ingeslagen die geleid hebben tot extra
voedsel. Denk daarbij aan de opbrengst

Mooie oogst van de interventieregeling
Na de zomer van 2014 sloot Rusland
zijn grenzen voor de import van een
aantal agrarische producten.
Monny Querido, voedselverwerver bij
Voedselbanken Nederland, zocht direct
contact met het ministerie van Economische Zaken om te bekijken of deze boycot
mogelijkheden bood voor de voedselbanken. In zeer korte tijd werden afspraken
gemaakt en gedupeerde telers en tuinders
konden gebruikmaken van de EU-interventieregeling. In een even rap tempo werden
afspraken gemaakt met de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland, die de
EU-regeling voor het ministerie uitvoerde,
over een voor alle partijen haalbare
werkwijze. Het werd mogelijk gemaakt om
een deel van de appels te verwerken tot
appelmoes, een houdbaar product dat
gedurende een lange periode kan worden
uitgedeeld aan onze klanten.
Ruim 900.000 en 500.000 kilo
In 2014 ontvingen de voedselbanken ruim
900.000 kilo verse appelen, peren en
diverse groenten zoals paprika’s en wor-

telen. Tot onze vreugde werd de regeling
verlengd in januari en sindsdien kwam er
bijna 500.000 kilo fruit voor de voedselpakketten beschikbaar.
Hartelijk dank!
De Europese steunmaatregel is per 1 juli
geëindigd. De telers hebben hun weg op
de vrije markt gevonden en maken geen
gebruik meer van de interventieregeling.

Hartelijk dank aan allen bij het ministerie
van EZ, aan de diverse telers en tuinders
en aan de vele vrijwilligers bij de voedselbanken die de vlotte uitlevering van deze
producten mogelijk hebben gemaakt.
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Bedankt Lidl:

Topkwaliteit groente & fruit én een half miljoen euro
De voedselbanken en Lidl hebben in elkaar een waardevolle partner gevonden.
Topkwaliteit groente en fruit
Lidl is inmiddels al twee jaar een betrouwbare partner van de voedselbanken.
De supermarktketen levert verse groenten
en vers fruit. Dit zijn vooral producten die
in de winkel niet meer verkocht kunnen
worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
banaan met een bruin vlekje erop. Vele
voedselbankklanten ontvangen dankzij dit
mooie initiatief wekelijks verse groenten en
vers fruit. Heel mooi is ook dat door deze
actie verspilling wordt tegengegaan.
Lidl wil voor de winkels het predicaat
‘beste in groenten en fruit’ elk jaar verlengen, dus is erg kritisch op de kwaliteit van
de groenten en het fruit in de winkels.
De donatieknop levert al een half miljoen euro op
Een jaar geleden heeft Lidl een donatieknop op alle machines voor het inzamelen
van lege flessen van de supermarktketen
geplaatst. Door op de knop te drukken,
doneren klanten hun statiegeld aan de
voedselbank. In ruim één jaar tijd heeft dit
een opbrengst van 500.000 euro opgeleverd! Op donderdag 7 mei werd de
betreffende cheque in ontvangst genomen bij de Lidl naast het hoofdkantoor in
Huizen. We zijn uiteraard heel blij met dit
geweldige partnerschap. Lees verder.

Tom Hillemans omringd door vrijwilligers van diverse voedselbanken en Voedselbanken
Nederland met een fantastische cheque van Lidl.

Vrijwilligers gezocht, o.a. recruiters
Voor sommigen is de crisis aan het
terugtreden, voor anderen woedt die nog
volop. De voedselbanken hebben het in
het algemeen nog heel erg druk en zijn
dringend op zoek naar extra vrijwilligers.
Zie ons overzicht.
Voedselbanken Nederland is op zoek naar
HRM-vrijwilligers en recruiters. Meld je ook
aan!

Hoe de voedselbank mij
op weg hielp
Door Lydia Paauw, mei 2015
Tijdens een moeilijke financiële periode
meldde Peter Verschuren (50) zich bij
de voedselbank. Het wekelijkse pakket
gaf hem ruimte en lucht. Inmiddels zit
hij financieel weer goed en vertelt ons
graag zijn verhaal.
Schaamte ken ik niet
Vier jaar lang wisselde Peter uitzendcontracten af met de WW. Hij kampt al 29 jaar
met een tumor in zijn lever - en de consequenties daarvan.
Mobiliteit
Zijn medische geschiedenis is indrukwekkend. Van chemokuren, jicht en spierfalen
tot een dubbele hartklepoperatie. ‘En dan

heb ik ook nog eens hooikoorts’, voegt hij
er met een knipoog aan toe. Hij kan nog
maximaal zo’n 100 tot 150 meter lopen.
Tussen uitzendwerk en WW
Peter werkt met een vast contract zo’n 15
jaar lang in de elektra. Organisatorische
ontwikkelingen maken daar in 2010 een
einde aan. In de periode 2011 tot en met
2014 wisselt hij tijdelijke contracten af met
de Werkloosheidswet (WW). Een vast contract kreeg hij niet en hij ging er financieel
flink op achteruit. Rekeningen stapelden
zich op. In augustus 2014 meldt Peter zich
aan bij de voedselbank.
Bouwen aan de toekomst
Eind 2014 kan hij aan de slag als werkvoorbereider bij Van Galen Klimaat-

techniek. In maart 2015 verlaat Peter
de voedselbank. ‘Ik heb nu een salaris,
aanvullende WAO en nog (tijdelijk) 7 uur
WW. Financieel kan ik zeggen dat ik er
voorlopig wel weer goed bij zit. Ik kan weer
wat gaan opbouwen.’
Lees het hele interview hier
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Bedankt ABN AMRO en Sligro:

Zestig pallets
spaghetti

Maar liefst zestig pallets spaghetti werden
aangeleverd bij het distributiecentrum van
de voedselbank in Arnhem. Deze enorme
hoeveelheid spaghetti is het resultaat van
een mooie samenwerking tussen ABN
AMRO en Sligro. Vanuit Arnhem werd de
spaghetti verdeeld over alle voedselbanken in Nederland.

Vier BN’ers gingen de
Grazia-foodchallenge
aan

Op 11 mei gingen Tatjana Maul, Evelien
de Bruijn, Kim Kötter en Jaap Reesema de
#graziafoodchallenge aan. Zij ontvingen
eenzelfde voedselpakket als de klanten
van de voedselbank in hun woonplaats.
Daarnaast hadden de vier BN’ers een
beperkt budget om aanvullend producten
te kopen. Klanten van de voedselbanken
hebben immers ook maar maximaal 180
euro per maand aan leefgeld.

Bedankt Herman en HAK:

Opbrengst bonenveld
naar voedselbank
Herman den Blijker, boegbeeld van Hak,
heeft een eigen bonenveld in Zeeland
gekregen. Herman heeft aangegeven dat
de opbrengst van het veld zal worden gedoneerd aan Voedselbank Rotterdam. Nu
maar hopen op een fantastische oogst!
Lees verder.

Al meer dan de helft
van alle voedselbanken is ‘groen’
Het project Voedselveiligheid ligt mooi
op schema. Van de
159 voedselbanken
is al meer dan de
helft groen. Maar
liefst 6 van de 8
distributiecentra hebben hun voedselveiligheidscertificaat inmiddels gehaald.

Bedankt Visgilde:

Eerste vaatje
Hollandse nieuwe voor
Voedselbanken
Nederland

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. Door de afspraken die zijn
gemaakt met honderden webwinkels wordt
gratis doneren aan erkende goede doelen
mogelijk gemaakt. Het online concept
groeit elke dag.
Voedselbanken Nederland werkt sinds kort
samen met deze nieuwe organisatie.
Op de website van 4MORGEN lees je hoe
je de voedselbanken kunt steunen terwijl je
online aankopen doet.
Klik op deze
link om een
filmpje over
4MORGEN te
bekijken.

Het bestuur van Visgilde heeft op 24
juni het eerste vaatje Hollandse nieuwe
symbolisch overhandigd aan Voedselbanken Nederland in Houten.
Teun van der Toorn, bestuurslid bij Visgilde, is zelf als vrijwilliger actief bij de
voedselbank in Bodegraven. De keuze om
het eerste vaatje Hollandse nieuwe aan
de voedselbank te schenken was dan ook
snel gemaakt.
Hollandse nieuwe in het voedselpakket
Vis is ook juist een product wat makkelijk
in een voedselpakket kan. Vanaf nu kan
elke visspecialist de vis in gekoelde bakjes
doen en schenken aan de voedselbank.
Daarnaast kan de visspecialist een donatie
per verkochte haring aan de plaatselijke
voedselbank geven.
Lees het hele artikel hier.
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Bedankt Coop:

Geld inzamelen met
witte druiven
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Bedankt Menzis-klanten:

Ruim 12.000 euro aan spaarpunten

Hans Stapel, manager ledenservice Coop,
vertelt: ‘Als coöperatie vinden we het van
groot belang om niet alleen aan onszelf te
denken, maar ook aan een ander. Daarom
organiseerden we in de aanloop naar de
Dag van de Coöperatie een actie voor de
voedselbanken. We boden een schaal
witte druiven aan tegen een scherpe prijs.
Van de opbrengst van iedere verkochte
schaal doneerden we € 0,25 aan de voedselbanken.’
Kijk hier voor het volledige persbericht.

Met het Samen Gezond-programma
stimuleert Menzis haar klanten om er een
gezonde leefstijl op na te houden. Voor
sportieve activiteiten krijgt men punten.
Deze kunnen ingewisseld worden voor
cadeaus in de webshop. Sinds oktober

2014 geeft Menzis haar klanten ook de mogelijkheid om deze punten te doneren aan
Voedselbanken Nederland. Dat leverde al
een opbrengst op van ruim € 12.000 in het
laatste kwartaal van 2014!

De toelatingscriteria voor klanten zijn aangepast
Per 1 juli zijn de toelatingscriteria voor
klanten gewijzigd.

geteld. Er is geen onderscheid meer in
bedrag voor een kind of volwassene.

De systematiek is iets gewijzigd. Er wordt
voortaan rekening gehouden met een vast
basisbedrag van €110 per huishouden.
Dit bedrag is gebaseerd op kosten die
nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal
personen. Per persoon in de huishouding
mag een bedrag van €70 worden op-

Met deze nieuwe regeling komen gezinnen
met kinderen iets makkelijker in aanmerking voor een voedselpakket.

Bedankt Tastemakers:

Een schenking van
20.851 euro

Tastemakers heeft de voedselbank een
cheque aangeboden met een waarde van
€ 20.851,00. Het bedrag werd verzameld
via de verkoop van producten ten behoeve
van kerstpakketten met als thema ‘Menschen helpt elkander, koopt Hollandsche
waar’. Een deel van de opbrengst van elke
verkochte producten binnen deze lijn werd
gereserveerd voor een goed doel.
Daarnaast bepaalde de ontvanger van
het kerstpakket via een stemming aan

welk goed doel het gereserveerde bedrag
moest worden geschonken. Hiervoor had
men de keuze uit drie organisaties: het
Oranje Fonds, het Jeugdsportfonds en
Voedselbanken Nederland. Voedselbanken Nederland kreeg de meeste stemmen
en ontving dus ook het hoogste bedrag.
Directeur André Verhoeff zei bij de overhandiging van de cheque er trots op te
zijn dat Tastemakers mensen die het goed
kunnen gebruiken een extra steuntje in de
rug kan geven. Lees verder.
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Nieuw Informatieblad:

Nummer 76
Welkom aan 159ste voedselbank
Sinds half mei is VB Bergeijk lid van de vereniging; hartelijk welkom!

Bedankt winnaars Postcodeloterij:

Donatie aan de goededoelencadeaushop
Winnaars van de loterij konden ook in 2014
een donatie doen aan de goededoelencadeaushop. Wij ontvingen maar liefst €
9397,50! Naast de jaarlijkse bijdrage van
de Postcodeloterij.

De NVWA heeft in april 2015 het vernieuwde Informatieblad 76 gepresenteerd. Voor
ons als voedselbanken is het goed dat er
een update is gekomen van de gewijzigde
of nieuwe richtlijnen. Klik hier voor het
overzicht.

Colofon
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Voedselbank Amersfoort: trots op
Appeltje van Oranje

Overname van artikelen in andere publicaties is toegestaan. Vermelding van
Voedselbank Vitamine als bron wordt
daarbij op prijs gesteld.

Jaarlijks reikt het Oranje Fonds het
‘Appeltje van Oranje’ uit aan organisaties die maatschappelijk betrokken zijn
bij bijzondere projecten en initiatieven.
Dit jaar was het onderwerp ‘beter voor
elkaar’ en stond het thema ‘sociale
economie’ centraal. Voedselbank Amersfoort is een van de welverdiende winnaars van het Appeltje van Oranje 2015!
De vrijwilligers kregen zelfs een onverwacht bezoek van koningin Máxima.
Meer dan alleen een voedselbank
Voedselbank Amersfoort heeft deze prijs
gewonnen omdat zij meer is dan een
voedselbank. ‘Wat voor ons belangrijk is,
is dat wij alle gezinnen kennen en samen
met andere hulpinstanties kijken hoe we
de problemen op kunnen lossen’, aldus
Cieka Gelenkamp, algemeen coördinator
VB Amersfoort.
Samenwerken
De voedselbank werkt samen met onder
andere de sociale dienst, bewindvoerders,
de schuldhulpverlening en de ggz.
Er vindt minimaal eens in de drie maanden
een evaluatiegesprek plaats.
Prachtige cijfers
Door goed te kijken naar de oorzaak van
de problemen van de klanten is er maar
een enkele klant die langer dan twee jaar

Koningin Máxima brengt verrassingsbezoek aan VB Amersfoort.
gebruikmaakt van de voedselbank.
Cieka: ‘Gemiddeld zijn gezinnen hier
ongeveer zes maanden klant. Dan zijn de
grootste problemen opgelost en hebben
ze voldoende geld om voor zichzelf te kunnen zorgen.’ Ook is het aantal pakketten
dat VB Amersfoort wekelijks uitdeelt met
ongeveer honderd pakketten verminderd
ten opzichte van een jaar geleden.

Bezoek en like ook onze
Facebook pagina:
https://www.facebook.com/
voedselbankennederland
twitter:
@VoedselbankenNL

Linkedin-groep:
voedselbanken nederland

