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Voorwoord
Voor het eerst sinds de oprichting hebben de voedselbanken gemeten hoeveel
mensen in 2016 hun noodhulp ontvingen:
135.000! Dat lijkt veel en is ook veel in
deze tijd waarin de werkgelegenheid stijgt.
Het is echter in lijn met de publicaties van
het CBS over armoede in Nederland en
het groeiend aantal mensen dat langdurig
in armoede leeft.
Het blijft schrijnend om te constateren dat
bijna 40% van onze klanten nog kind is.

Voor deze Vitamine
hielden wij een exclusief interview met
Mariette Schreuders,
hoofd Goede Doelen
van de Nationale
Postcode Loterij. Hun vertrouwen in en
vaste bijdrage aan onze organisatie zijn
van onschatbare waarde.
In deze tweede Vitamine van 2017 staan
wederom vele bedrijven vermeld die een

donatie of andere bijdrage gaven aan de
voedselbanken. Deze bijdragen worden
niet alleen zeer gewaardeerd, ze zijn
ook hard nodig; we maken jaarlijks zo’n
2 miljoen voedselpakketten à 5 euro per
pakket. In de jaarrekening die medio april
2017 online gepubliceerd wordt, kunt u
lezen hoe wij de gelden besteden.
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Voedselbanken dichtbij voor deelnemers
Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij
steunt de voedselbanken al sinds
2013. Bestuurslid fondsenwerving
van Voedselbanken Nederland
Caroline van der Graaf-Scheffer is
benieuwd hoe de loterij de samenwerking met de voedselbanken
ervaart. Een gesprek met Margriet
Schreuders, hoofd Goede Doelen
van de loterij, op het kantoor in
Amsterdam.

Jullie steunen ons om uitdagingen het
hoofd te bieden, maar wat is voor jullie
de belangrijkste uitdaging?
“Onze belangrijkste uitdaging is elk jaar
om voldoende loten te verkopen, zodat
we alle goede doelen weer een bedrag
kunnen geven. Want het geld komt niet
zomaar binnenrollen. We hebben altijd te
maken met deelnemers die opzeggen,
waarbij het al snel gaat om honderdduizenden loten die we jaarlijks moeten
bijwerven. We moeten mensen verleiden
om met de loterij mee te doen. Dat doen
we onder andere met zo aantrekkelijk
mogelijke prijzen.
Wat is jullie belangrijkste afweging om
de voedselbanken te steunen?
“Het gaat om het bieden van een sociaal
minimum. Er zijn mensen die de voedselpakketten voor een korte periode nodig
hebben. Tegelijkertijd steunen jullie mensen om op de langere termijn hun financiën op orde te krijgen, dat mensen weer

Besteding steun Nationale
Postcode Loterij

Voedselbanken Nederland zet het
jaarlijkse bedrag van 500.000 euro in
voor het verder ontwikkelen van de
organisatie. Dit jaar gaat het vooral om
het kunnen opvangen van de verwachte
toename van het aantal klanten. Door
de ruimere criteria voor de toekenning
van voedselpakketten kunnen nu meer
mensen een beroep doen op de noodhulp van de voedselbanken.
Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen
NPL
zelfredzaam worden. Jullie bieden een
duurzame oplossing. Hoe mooi is het dan
dat wij helpen dit mogelijk te maken.”
Hoe kijkt jullie achterban naar de voedselbanken?
“We horen van onze spelers dat ze het fijn
vinden dat we jullie steunen. We willen financieren wat ze belangrijk vinden, zij maken immers ons werk mogelijk. Voor onze
spelers zijn jullie heel dichtbij. Mensen
kennen vaak een voedselbank in de eigen
omgeving, of kennen iemand in hun buurt,
familie of vriendenkring die er gebruik van
maakt. Het is goed dat we samenwerken
en zichtbaar kunnen maken wat onze hulp
voor jullie betekent.”
De voedselbanken redden ook voedsel
van vernietiging. Omdat we helemaal

voedselveilig zijn geworden, werken
nu vrijwel alle grote retailers met ons
samen.
“Een prachtige bijvangst. Als je kijkt naar
het wereldwijde voedselprobleem, dan is
de voedselverspilling in Nederland iets om
je voor te schamen. Door jullie rol daarbij
bied je als voedselbanken ook een circulaire oplossing. Dat is heel fijn. En voor
bedrijven zal de samenwerking met jullie
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ook waarde hebben in de communicatie
naar hun achterban en stakeholders.”
We werken met ruim 10.000 vrijwilligers.
Maakt dat uit voor jullie steun?
“Jullie zijn een van de grootste vrijwilligersorganisaties die we steunen. En de enige
die uitsluitend uit vrijwilligers bestaat. Jullie
worden gedragen door bevlogen Nederlanders, mensen die iets van hun omgeving proberen te maken en dat ook uitdragen. We zijn jullie gaan steunen omdat
jullie met alle vrijwilligers een succesvolle
verenigingsstructuur vormen, waarop je
ook kwaliteitseisen kunt loslaten. We geven
jullie daarom graag vertrouwen. Er is goed
over nagedacht hoe alle lokale voedselbanken nationaal kunnen samenwerken.
Wat vinden jullie in de toekomst vooral
belangrijk in de samenwerking met de
voedselbanken?
“Voor ons is het interessant om te zien
welke uitdagingen jullie tegenkomen en
hoe jullie daarmee omgaan. Wat leren jullie
daarvan? Daar kunnen wij als financier ook
weer van leren. Zo houden we die open en
prettige manier van samenwerken.”
Een laatste vraag is van Margriet
Schreuders zelf:
Ik kan me voorstellen dat het jullie
droom is dat je niet meer nodig bent.
Caroline: “Dat is inderdaad onze ultieme
ambitie. We weten echter dat er nog een
grote groep mensen is die veel baat zou
hebben van onze steun, maar die we nu
nog moeilijk bereiken. Door schaamte
bijvoorbeeld, of door ongeletterdheid. Het
is onbestaanbaar dat de armsten in onze
samenleving honger hebben, terwijl er
tegelijkertijd zoveel goed voedsel wordt
vernietigd. Uit onderzoeken blijkt ook dat
de angst om niet in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien vaak verlammend werkt, het kan je gedachten beheersen. Krijg je leven dan maar weer eens op
de rails!”

PepsiCo Nederland nu ook
officieel partner van
Voedselbanken Nederland

Al jaren levert PepsiCo in Nederland vanuit
zijn fabrieken in Rotterdam (Quaker), Broek
op Langedijk (Lay’s/ Smiths) en Zaandam
(Duyvis) en via het Distributiecentrum in
Utrecht overtollige ontbijtgranen en snacks
aan Voedselbanken Nederland. Sinds
januari 2017 is deze samenwerking geformaliseerd en is Pepsico officieel partner
geworden.
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Verruiming leefgeldcriteria
en andere ontwikkelingen
Per 1 januari 2017 verruimden de voedselbanken hun leefgeldcriteria. Nu we
met vrijwel alle supermarkten in het land
samenwerken, vertrouwen we erop dat
er structureel meer voedsel ter beschikking komt en we meer pakketten kunnen
vullen met goede producten. Na de
daling van het klantenaantal in 2016 signaleren de voedselbanken in het eerste
kwartaal stagnatie of (lichte) groei.
Voedselbanken Nederland is op verzoek
van haar leden een project gestart met
als doel in contact te komen met klanten
die recht hebben op een voedselpakket maar om redenen van schaamte of
laaggeletterdheid wegblijven. Zodra we
fondsen hebben gevonden die het project
laaggeletterdheid/ analfabetisme willen
ondersteunen, zullen we heel gerichte
communicatiematerialen ontwikkelen voor
deze moeilijk te bereiken doelgroep.
Diverse voedselbanken onderzoeken hoe

Aantal voedselbanken stijgt naar 167
ze lokaal of regionaal voedselbrigades in
het leven kunnen roepen. Een voedselbrigade is een team dat dagelijks langs de
diverse supermarkten in de gemeente(s)
rijdt en daar verse en/of diepgevroren
producten inzamelt. Het idee is dat deze
producten nog dezelfde dag (en daarmee dagelijks) worden overhandigd aan
klanten. Deze nieuwe manier van werken
vraagt investeringen in tijd van vrijwilligers
maar ook in busjes en voedselveiligheid
faciliteiten. Kortom, een flinke uitdaging
voor voedselbanken.

Feiten en Cijfers 2016
Kerngegevens klanten

2014
2015
Aantal geholpen personen			
Aantal klanten(peildatum
31.12 van elk jaar)
onder armoedegrens:

94.000
(+11%)

2016
135.000	Totaal # personen dat in 2016
voedselhulp kreeg

80.000 Totaal #mensen dat leeft
(-10%) 	1,2 miljoen (SCP); 810.000
mensen leven onder de
Basisbehoefte norm van
NIBUD
• Waarvan < dan 18 jaar Schatting: 34.000 30.000 1)Totaal aantal kinderen
Ca. 40% (38%)
(38%)
met risico op armoede 2014:
			
421.000 (dat is 1 op 8)
• Waarvan < 1 jaar weg		
• Waarvan na 3 jaar nog klant
1
) Bron: CBS

88.000
(-6%)

60%
5%

59%
9%

Kerngegevens: Over de voedselpakketten
Aantal uitgedeelde producten (consumenteneenheden):
• per week
ca. 750.000
			
• per jaar
ca. 60 miljoen		

Geschatte waarde:
€ 40 – 80 miljoen

Gem. aantal consumenten
eenheden in een pakket
20-25 stuks	Uitersten schommelen tussen (10-15)
en >30 stuks
Gem. kosten om voedselpakket
samen te stellen
€ 5,00 per pakket	Betreft kosten van transport, huur,
energie, verzekering etc.
Grote verschillen per voedselbank
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Ambassadeur René Froger neemt
150.000 maaltijden in ontvangst
René Froger, ambassadeur van de voedselbanken nam150.000 houdbare Honig
Spaghetti Bolognese maaltijden in ontvangst. De schenking was onderdeel van
de bewustwordingscampagne #samenaantafel, een initiatief van Honig vanwege haar
150e verjaardag.
In het eerste kwartaal werden tevens
etentjes georganiseerd waarbij consumenten werden opgeroepen om samen met
buren, vrienden of familie aan tafel te gaan
– ten behoeve van de voedselbanken. Het
verjaardagsfeest werd afgesloten met een

Via de distributiecentra van Albert Heijn
ontvingen wij deze week het 2 miljoenste
product. Waardevolle bijdrage aan voedselpakketten.
Onze organisatie is onder andere nog
opzoek naar een office manager secretariaat en een medewerker kennisteam: http://
voedselbankennederland.nl/vacatures-2/
succesvol benefietdiner bij Voedselbank
Amsterdam.

Inzameling DE zegels wederom groot succes
Vanuit inzamelpunten door heel Nederland
zamelden Lionsclubs in samenwerking
met de voedselbanken Douwe Egberts
Waardepunten in. Het totale aantal: ruim
55 miljoen punten, door Douwe Egberts
verhoogd met 20 %. Het leverde maar
liefst 108.500 pakken koffie op.

Judith wist niet dat zij in aanmerking komt
voor de #voedselbank. Lees haar blog:
http://bit.ly/2nbEwzY http://bit.ly/2nGTyBB
Martin: Uit het hart doe ik het #werk bij de
@VoedselbankRdam Kijk het filmpje dat
@GLR_tweets maakte over Martin:
http://bit.ly/2liedKq
Onderzoek @WUR: Vervangen THT-datum
leidt mogelijk tot minder weggooien bij
consument: http:// bit.ly/2nsCFtN
Iedere week worden 1900 #voedselpakketten gevuld voor klantenvan Voedselbank
Haaglanden. @CineacDH laat zien hoe:
http:// bit.ly/2miKRsF

Jaap Stelling, lid van Lionsclub Voorburg
en landelijk coördinator: ‘We organiseren
deze inzamelingsactie nu voor de vijfde
keer en het is fascinerend om te zien dat
de keukenlaatjes kennelijk nog niet leeg
zijn!

Facility for Future
doneert ruim €6200

Statiegeldactie bij DIRK brak alle eerdere
records
De inzameling van lege statiegeldflessen
door de klanten van Dirk van den Broek
heeft al hun eerdere records ruimschoots
verbroken: er werd ruim 54.000 euro
ingezameld. Dat is bijna 50% meer dan
in dezelfde periode een jaar eerder werd
ingezameld.

Veel gelezen posts
op social media

Naast deze statiegeldactie heeft Dirk op
diverse locaties kledinginzamelboxen
staan. Hiermee kwam de totale opbrengst
op 75.719,85 euro.

Tijdens het Galloway Charity Diner werd
een fantastisch bedrag bijeengebracht
voor Voedselbanken Nederland. Wij
ontvingen een cheque van maar liefst
€6.260,83.
Het Galloway Charity Diner vond plaats
tijdens het vakevent Facility for Future.
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Deelnemers van Menzis
SamenGezond doneren
€ 18.780 aan de
voedselbanken
Deelnemers aan SamenGezond, het online spaarprogramma van Menzis, doneerden in 2016 een recordbedrag aan
een door henzelf aangewezen goed doel. Voedselbanken
Nederland ontving €18.780, ruim drie keer meer dan in het
jaar ervoor.

Soep voor voedselbank dankzij gemeente en Soupalicious
De Gemeente Eindhoven heeft een
Europese primeur: door een kom soep te
bestellen in de bedrijfskantine ondersteunen de medewerkers van de gemeente
de voedselbank in de stad met een gelijke
hoeveelheid soep.
Dit One for One-principe is een gevolg van
een samenwerking met de sociale onderneming Soupalicious. Wekelijks schenkt de
gemeente Eindhoven zo’n 400 literpakken

vers ingevroren soep aan de Eindhovense
voedselbank.
Ook de Voedselbanken Nederland is partner in dit project. Voorzitter Leo Wijnbelt
spreekt van een ‘uniek project in Europa’.
“Als voedselbanken krijgen wij veel verse
groente aangeboden Door er soep van te
maken en deze in te vriezen, kunnen we
het hele jaar door voedzame en gezonde
producten aanbieden”.

Klanten Vomar doneerden hun statiegeld

Colofon

Tijdens de kerstperiode konden klanten
van Vomar hun statiegeld doneren aan de
voedselbanken. In het filiaal op de Paul
Krugerkade in Haarlem kregen wij de opbrengst, een cheque ter waarde van 1427
euro, overhandigd. Dank je wel klanten
van Vomar!

Redactie: Melissa te Dorsthorst
Eindredactie: Pien de Ruig
Vormgeving: Walter Luykenaar

STICHTING SPECSAVERS STEUNT
doneert 4500 euro aan voedselbanken
Voedselbanken Nederland ontving een
mooie cheque van Stichting Specsavers
Steunt. Per verkocht montuur of hoortoestel
doneert elke Specsavers winkel een vast
bedrag aan deze stichting.
Laagdrempelig en impactvol Voedselbanken Nederland ook op andere manier steunen?

Word promotor op social media!
Voedselbanken Nederland is online actief
op Facebook, Twitter en LinkedIn. U
kunt ons helpen door onze berichten te
verspreiden via uw eigen social media
accounts. Dit kan heel laagdrempelig door
promotor te worden van Voedselbanken

Nederland.Als promotor zorgt u dat we
veel meer mensen bereiken. Hoe meer
mensen we kunnen bereiken,hoe meer
mensen wij kunnen helpen die het hard
nodig hebben. Uw steun maakt echt een
verschil. Word daarom dus snel promotor!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Voedselbanken Nederland.
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