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Voorwoord
De impact van de voedselbanken bleef in
2017 enorm: we boden 132.500 mensen
noodhulp (versus 135.000 in 2016). Er trad
een verschuiving op in de opbouw van ons
klantenbestand. Het aantal 50-plussers
nam toe. En ook het aantal mensen dat na
drie jaar nog steeds afhankelijk was van
onze voedselhulp groeide. Dit past bij het
beeld dat het aantal mensen dat in langdurige armoede leeft, toeneemt.
In totaal zamelden we met elkaar tussen

de 1 en 2% van al het
verspilde voedsel in
Nederland in.
In deze tweede
Voedselbank Vitamine staan, naast vele
nieuwsartikelen, vele
Feiten en Cijfers over het afgelopen jaar.
Met hartelijke groeten
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

€ 500.000 voor voedselbanken in 2018
dankzij Nationale Postcode Loterij!

De voedselbank?
Ik?
Geen werk, toeslagen die terugbetaald
moeten worden... Voor je het weet
stapelen de onbetaalde rekeningen zich
op. Anne Mieke Baudoin (62) liep tweeënhalf jaar bij de voedselbank en kon zo
haar schulden aflossen. Ze vertelt wat
er misging.
“Ik pik je op het station op”, laat Anne
Mieke daags tevoren weten. Naast haar
Suzuki Alto wacht ze me op. Een mooie,
slanke Indische vrouw, goed gekleed. Al
jaren single en moeder van drie volwassen kinderen, die het huis uit zijn. Haar
ogen stralen, ze heeft een warme lach.
Sinds een maand heeft Anne Mieke geen
schulden meer.
Ze is nu een jaar ‘uit de voedselbank’
en dat wil ze vieren. “Ik trakteer op een
lunch”, zegt ze lachend. Haar auto parkeert ze voor een biologisch eetcafé in de
binnenstad van haar woonplaats Hoorn.
Ik voel me een beetje bezwaard. Hoe kan
ik een lunch aannemen van iemand die
net uit de schulden is, nog niet zo lang
geleden van de voedselbank gebruik
heeft gemaakt en van een bijstands- uitkering leeft? Want werken lukt niet meer:
Anne Mieke heeft COPD, een chronische
longziekte. Lees hier het hele verhaal

Speciale gast van het Goede Doelen Gala 2018 Leonardo di Caprio, spreekt het publiek toe.
De Nationale Postcode Loterij steunt de voedselbanken in 2018 opnieuw met € 500.000.
Dit werd bekend gemaakt tijdens het Goed Geld Gala op donderdag 15 februari in
Amsterdam. Een geweldig bedrag, waarvoor Voedselbanken Nederland alle deelnemers
aan de Nationale Postcode Loterij enorm dankbaar is.

Privacy handleiding voor de voedselbanken

Ook voor de voedselbanken gaat in
mei de nieuwe Privacy wetgeving in.
Een werkgroep met experts heeft
geanalyseerd op welke vlakken de
wetgeving voor ons geldt.
Binnenkort komt is een handleiding
beschikbaar waarin beschreven is hoe

voedselbanken om moeten gaan met de
nieuwe EU-regels over privacy (ook wel
AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd). Met behulp van die
handleiding kan elke voedselbank gemakkelijk voldoen aan de nieuwe regels.
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Al die verspilling van eten zou
de honger kunnen oplossen
(uit de NRC 9 maart 2018)

Eén derde van al het eten wordt verspild. 800 miljoen
mensen lijden honger. Hoe dicht je zo’n kloof?
Volgens de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie
van de Verenigde Naties, wordt één derde van al het eten
wereldwijd nooit opgegeten. Het gaat ergens verloren, in
de lange keten tussen boerderij en bord. Bij elkaar gaat
het jaarlijks om ongeveer 1,3 miljard ton voedsel, met een
marktwaarde van 700 tot 800 miljard euro, min of meer
vergelijkbaar met het bruto binnenlands product van
Nederland. Die verspilling wordt natuurlijk niet alleen
veroorzaakt door een paar spruitjes of wat oud brood.
Het probleem is veel gecompliceerder. Het meeste weggegooide eten bereikt nooit een bord. Het verpietert op
het land, bederft in de silo, raakt beschadigd op weg
naar de winkel, verschimmelt voor het wordt verkocht of
verzuurt in de koelkast.
Lees hier het complete artikel van NRC

Langdurige armoede nam
in 2016 toe in Nederland

Profiel van ons werk

Het CBS meldt 17 januari 2018 dat de langdurige armoede in Nederland toeneemt. Zo’n 224.000 huishoudens
hadden in 2016 al vier jaar of langer een inkomen onder
de zogeheten lage-inkomensgrens; dat is zo’n 15.000
meer dan in 2015. In totaal leefden 590.000 huishoudens
in 2016 in armoede. De voedselbanken ondersteunden
van dit aantal ruim vijf procent (30.500 huishoudens).
De voedselbanken signaleren ook dat het aantal mensen
dat langer dan 3 jaar afhankelijk is van hun noodhulp,
toeneemt (van 9 % in 2016 naar 12% in 2017).
In 2016 bedroeg de lage-inkomensgrens 1.030 euro voor
een alleenstaande, 1.370 euro voor een alleenstaande
ouder met één kind en 1.940 euro voor een koppel met
twee kinderen.
Het Centraal Planbureau verwacht dat over 2017 en
2018 de totale armoede licht daalt.
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Voedselbanken en telers zetten in
op Verspunt in Westland
Voedselbanken Nederland wil binnen een halfjaar Verspunt Westland realiseren.
Vijf grote partijen hebben al hun overschotten toegezegd.

Veel kopjes koffie
dankzij HEMA actie
Voor het eerst organiseerde de HEMA
een actie voor de voedselbanken. En met
enorm succes. Pashouders kregen de
mogelijkheid om in de periode van 18 december tot 21 januari hun spaarpunten te
doneren. De spaarpunten konden worden
ingeruild voor koffie voor de voedselbanken. In totaal werd maar liefst spaarpunten ter waarde van 700.000 kopjes koffie
ingeleverd. HEMA, bedankt!

Mooi resultaat
PICNIC-actie
LNV-minister Carola Schouten zegde maandag 26 maart bij Koppert Cress toe belemmerende regels te willen wegnemen om van Verpunt Westland een succes te maken.
Foto: Ton van der Scheer
Er is nu nog niets. Geen hal, geen vrijwilligers en geen groente. Maar nog voor het
einde van de zomer hoopt Voedselbanken
Nederland de ruimte en de mankracht
bijeen te hebben om de overschotten van
telersverenigingen Door en Harvest House
en handelsbedrijven Total Produce, Cool
Fresh en waarschijnlijk ook Nature’s Pride
te kunnen innemen. Andere bedrijven die
overschotten willen doneren, te beginnen
met een pallet, kunnen er dan ook terecht.
Eerst regionaal dan landelijk
Verspunt Westland zal eerst nog regionaal werken voor de voedselbanken in de
regio’s Haaglanden en Rijnmond.
Maar op termijn breidt zich dat wellicht uit
naar landelijke distributie van groente naar
de 8 regionale afdelingen van Voedselbanken Nederland. “Uw aanbod bepaalt
de reikwijdte van dit initiatief”, zegt
Tom Hillemans, vice-voorzitter van Voedselbanken Nederland.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Hillemans deed 26 maart in Monster een
oproep naar bedrijven in het Westland om
mee te doen aan het project. Op een door
Koppert Cress, LTO Glaskracht Nederland
en GroentenFruit Huis belegde middag
ging het over hoe de tuinbouw beter met
de voedselbanken kan samenwerken in
het ter beschikking stellen van overschotten groente. “Tuinders willen graag hun

maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen”, stelt Richard Schouten van
GroentenFruit Huis. Maar de bedrijven
zitten nu nog veelal met praktische vragen
over wat, wanneer en hoeveel ze kwijt kunnen. Daar kan Verspunt Westland duidelijkheid in brengen.
Bestaande afspraken voortzetten
The Greenery en Bakker Barendrecht
staan niet in het lijstje van 5 ‘leveranciers’
aan Verspunt Westland. “Met partijen
waarmee al lopende afspraken zijn, gaan
we door op dezelfde voet”, zegt Elianne
Leeffers van Voedselbanken Nederland.
“Het gaat ons erom méér verse groente
binnen te krijgen, niet zozeer om stromen
verleggen.”
Landbouwminister Carola Schouten zegde
op de bijeenkomst toe dat de tuinders en
de voedselbanken ook altijd een beroep
op haar mochten doen. “Wat de overheid
kán bijdragen, dat wil ik ook heel graag
bijdragen. Als er in wet- en regelgeving
belemmeringen zijn die dit initiatief in de
weg staan, wil ik kijken hoe we die kunnen
wegnemen.”

Ook nieuw was de online actie van PICNIC. Klanten konden aan hun online bestelling een product of complete maaltijd
toevoegen voor de voedselbank.
Sommige klanten bestelden niets voor
zichzelf, maar uitsluitend voor de voedselbank. Voedselbanken en PICNIC waren
verrast door het succes. We ontvingen
bijna 32.000 producten. Dank je wel!

Ontwikkeling ‘Werken-Bij’
website in volle gang
Voedselbanken gaan zich professioneel
positioneren op de arbeidsmarkt. Het vinden van vrijwilligers blijkt soms best lastig;
met name coördinerende functies blijken
moeilijk te vullen. Maar ook chauffeurs
zijn niet makkelijk te vinden. Momenteel
wordt een ‘Werken-Bij’ website ontwikkeld.
Het ondersteunt het werving- en selectieproces, vergroot de vindbaarheid van
vacatures en biedt een podium om ons
werk onder de aandacht van (potentiële)
vrijwilligers te brengen. Wij verwachten
over een paar weken online te gaan!
Nu al benieuwd naar onze vacatures?
Nieuwsgierig of jij iets kun betekenen?
Zie hier alle vacatures.
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€ 18.000 in 2017 voor voedselbanken
dankzij Menzis SamenGezond-deelnemers
In 2017 hebben 2.746 Menzis SamenGezond-deelnemers samen € 17.910
gedoneerd aan de voedselbank. Daarmee
is de voedselbank het meest gekozen
goede doel in 2017 van Menzis’ online gezondheidsprogramma: 7.740 deelnemers
hebben ruim 10.000 donaties gedaan aan

goede doelen voor een totaalbedrag van
€ 51.150.
Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken
Nederland: “Deze steun is hartverwarmend. Voedselbanken geven de armsten
in onze samenleving een steuntje in de rug
met een voedselpakket.”

Ruim 25.000 euro voor voedselbanken dankzij
kookboek ‘Fijnproeven in Nederland’
Medio 2016 hebben vele sterrenkoks de
handen ineengeslagen met uitgever Geen
Blad voor de Mond om het kookboek
Fijnproeven in Nederland te realiseren en
een deel van de opbrengst te doneren aan
Voedselbanken Nederland.
Tijdens de bijeenkomst van de TOS businessclub op 14 februari jl heeft Laurens
Oude Elberink, eigenaar Geen Blad voor
de Mond, het prachtige resultaat bekendgemaakt en de cheque overhandigd aan
VBN bestuurslid Caroline van der GraafScheffer.
De keuken van de De Grolsch Veste
(FC Twente) in Enschedé werd speciaal

Douwe Egberts
waardepuntenactie
levert 90.000 pakken
koffie op voor de
voedselbanken
De zesde editie van de Douwe Egberts
waardepuntenactie heeft maar liefst 90.000
pakken D.E Aroma Rood opgeleverd voor
de voedselbanken. Lionsclubs en voedselbanken in het hele land hebben afgelopen
december waardepunten ingezameld in
winkels, supermarkten, bibliotheken, scholen en andere locaties in diverse gemeenten. In totaal werden bijna 44 miljoen punten
verzameld.
Willem van Prooijen, bestuurslid Voedselbanken Nederland verantwoordelijk voor
voedselverwerving: “Dankzij deze mooie
actie kunnen we weer duizenden mensen
die het goed kunnen gebruiken voorzien
van pakken koffie, een product dat we niet
vaak kunnen uitdelen. We zijn de Lionsclubs
en Douwe Egberts zeer dankbaar voor hun
inzet en willen graag ook alle mensen die
punten gedoneerd hebben hartelijk danken!”
Jaap Stelling, coördinator Lionsclubs Nederland: “Met veel enthousiasme verzorgden
onze leden ook dit jaar weer de inzameling.
Als Lionsclubs vinden wij het waardevol
om zo een steentje bij te dragen aan de
samenleving.”

voor deze avond overgenomen door de
sterren van Twente: de meesterkoks van
De Swarte Ruijter, Hotel ’t Lansink –
Restaurant en Landhuishotel De Bloemenbeek! Het werd een bijzondere avond met
een prachtige opbrengst!

René Froger neemt 25 pallets rijst voor
voedselbanken in ontvangst
De openingsactie van Wereldrestaurant
Atlantis Almere is een groot succes.
Samen met haar gasten en horecaleverancier Dasselaar hebben ze in een maand
tijd maar liefst 25 pallets rijst opgehaald
voor de voedselbanken in Almere, Flevoland en Het Gooi.

René Froger, ambassadeur van Voedselbanken Nederland, nam de enorme
opbrengst vol verbazing in ontvangst.
“25 pallets rijst… Dat past niet eens in mijn
auto, sterker nog: het past niet eens in
één vrachtwagen!” Dank jullie wel voor dit
fantastische initiatief!

Foto: Gijs Jacobs
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Dirk klanten helpen
Het Voedselbank Servicecentrum
verhuist en schuift een paar deuren op ruim 290 gezinnen
wekelijks aan een
voedselpakket

Kantoorgebouw, Meidoornkade 19, Houten, waar Voedselbanken Nederland
vanaf 23 april 2018 gehuisvest is.
Op verzoek van de verhuurder gaat het
VB-Servicecentrum verhuizen. De verhuurder heeft de afgelopen jaren het huidige
gebouw omgetoverd tot een felbegeerde
plaats voor start-ups. En daar passen wij
wat minder goed in.
De verhuurder heeft ons vergelijkbare
ruimte, tegen vergelijkbare tarieven aangeboden in een pand dat een paar deuren

Genomineerd voor
NRC Charity Awards!
Meer dan 300 goede doelen melden zich
aan voor de NRC Charity Award 2018.
Wij zijn zeer verheugd dat wij tot de
20 doelen behoren die geselecteerd
werden.
Twee studenten van Willem de Kooning
Academie gaan onder begeleiding
van docenten en top creatieven een
campagne voor ons ontwikkelen.
Naast Willem de Kooning Academie
worden de studenten ook ondersteund
door reclamebureau Lemz en designbureau Dietwee. De reclame uiting wordt
later dit jaar gepubliceerd in de NRC.

verder staat. En ze nemen de verhuizing
voor hun rekening.
Op vrijdag 20 april a.s. verhuist het
Servicecentrum naar de Meidoornkade 19
3992 AG Houten.

Ook dit jaar konden klanten van Dirk
hun statiegeldbon doneren aan Voedselbanken Nederland. En dat deden ze
gul! 50.000 euro werd opgehaald in de
maanden december en januari en met
de toevoeging van de opbrengst van een
kledinginzamelingsactie komt de totale
opbrengst op 73.300,14 euro uit.
Supermarktmanager Rick van Putten is
zichtbaar trots: “Ik voel me vereerd dat ik
deze cheque mag overhandigen namens
de klanten van Dirk. Dit is het vijfde jaar
dat we deze inzamelactie houden, maar
nog nooit was het bedrag zo hoog! En
dat we mensen hiermee kunnen helpen
aan een basisbehoefte als eten maakt het
alleen maar mooier.”
“Wat een enorm bedrag is er gedoneerd!”, zegt Caroline van der GraafScheffer van Voedselbanken Nederland.
“Dankzij deze bijdrage van de klanten van
Dirk kunnen we 14.660 pakketten uitreiken
en zo ruim 290 gezinnen een jaar lang
wekelijks van een voedselpakket voorzien.
Geweldig!”

We verwachten maandag 23 april weer
volledig operationeel en goed bereikbaar
te zijn. Het telefoonnummer verandert niet.

Aanmelden voor
Charity day
Is jouw organisatie bereid om mee te
doen met de #charityday?
Bijvoorbeeld in het kader van MVO,
teambuilding of om een andere reden?
Meld je organisatie dan aan via de
button op de website (https://voedselbankennederland.nl/charity-dayaanmelden/). Wij brengen jou dan in
contact met een lokale voedselbank in
de buurt. Met deze voedselbank kun je
vervolgens afspreken hoe en wanneer
jouw organisatie kan helpen.
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