Een nieuwsboost van

Voorwoord

De afgelopen 4 jaar heeft in alle stilte
een indrukwekkende verandering plaats
gevonden bij de voedselbanken. Alle 169
leden van Voedselbanken Nederland
voldoen aan de richtlijnen van de NVWA
en hebben het predicaat “Voedsel Veilig’
ontvangen van externe onafhankelijke
inspectiebureau ’s. Daar is een enorme
inspanning van de 11.000 vrijwilligers aan
vooraf gegaan.
Het waardevolle resultaat van deze
majeure operatie is dat alle landelijke
retailers nu hun voedsel, dat anders vernietigd zou worden, beschikbaar stellen.
Niet langer is de hoeveelheid voedsel de
grootste beperkende factor om verder te
groeien en daarmee de grote groep mensen in de samenleving te helpen die niet
in staat is om elke dag een warme maaltijd
op tafel te zetten. In 2017 hielpen de voedselbanken 132.500 mensen. De voedselbanken schatten in dat er nog minimaal
200.000 mensen zijn die ook voedselhulp
kunnen gebruiken. In die groep zitten ook
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mensen die nu al
voldoen aan onze
toelatingscriteria,
maar die om redenen als schaamte en
laaggeletterdheid nu
nog niet aankloppen.
En dat aantal zal, ondanks de economische groei, toenemen.
Een nieuwe grote uitdaging voor de voedselbanken is om de hoeveelheid voedsel
die nu beschikbaar is, ook werkelijk op te
halen. Voedselbanken kunnen elke dag
bij de retailers langs, maar moeten dan
gezien de houdbaarheidstermijn van het
geboden voedsel, ook dagelijks het voedsel uitdelen aan hun klanten.
Meer dan de helft van alle voedselbanken
haalt inmiddels meer dan 1 keer per week
eten op bij supermarkten. Ruim 10% doet
dat al 6 maal per week. Dat vaker ophalen
vergt naast geld, andere processen en
andere vrijwilligers.

We zijn volop bezig met initiatieven om
vrijwilligers te werven en te binden. In de
tweede helft van het jaar komt de website
www.werkenbijdevoedselbanken.nl in de
lucht. Ook lanceren wij, samen met diverse
andere grote vrijwilligersorganisaties, de
app Issy. Deze heeft als doel vraag en
aanbod qua vrijwilligerswerk bij elkaar te
brengen. We broeden nog op constructies
voor bedrijven die in het kader van hun
MVO beleid structureel een gedeelte van
onze processen of functies willen adopteren. Kortom, de ontwikkelingen bij de
voedselbanken gaan volop door.
Wij zijn verheugd dat we recent een
Comité van Aanbeveling hebben geïnstalleerd. U leest hier meer over elders in de
Vitamine. De benoeming van dit Comité
past in deze nieuwe fase waarin onze
Vereniging terecht is gekomen.
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Reportage in de NRC:

Arm zijn in één van de rijkste landen van de wereld
Wat is arm? In Nederland hoeft niemand van de honger te sterven. Toch zijn zoveel
Nederlanders arm dat je hele steden met hen zou kunnen bevolken. Met de bijna 1,1
miljoen armen die dit land telt kun je Amsterdam volledig opvullen, en nog blijven er
ruim 200.000 armen over. Met hen kun je Tilburg geheel bevolken. Een kleine 300.000
arme kinderen zijn er. Die passen met een beetje proppen in Haarlem en Zwolle.

De definitie
Het Centraal Bureau voor de Statistiek en
het Sociaal Cultureel Planbureau zijn het
niet eens over wat armoede is. Sterker, het
Centraal Bureau voor de Statistiek gééft
geen definitie. „We mijden de term zoveel
mogelijk”, zegt hoofdeconoom bij het
bureau Peter Hein van Mulligen. Hij noemt
armoede in Nederland een „subjectief begrip”. „Het is hier meer een sociaal-maatschappelijk probleem dan een gebrek aan
eten of onderdak.” Het CBS hanteert een
‘lage-inkomensgrens’ die verschilt per type
huishouden: 1.030 euro netto per maand
voor een alleenstaande, 1.560 euro voor
een eenoudergezin met twee kinderen,
enzovoort. Val je een jaar lang onder die
grens, dan heb je volgens het CBS „kans
op armoede”.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau
spreekt wél ronduit van armoede. „Armoede is niet ‘subjectief’”, zegt Cok

Voedselbank Den Bosch en omstreken. Foto: Paulien van de Loo/Hollandse Hoogte
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Vrooman, al jaren armoede-onderzoeker
voor het SCP, en tevens bijzonder hoogleraar sociale zekerheid en participatie aan
de Universiteit Utrecht. „Armoede verschilt
wel naar plaats en tijd – maar dat is iets
anders.” Hij legt uit: „In het Nederland van
nu kun je niet wonen in een lemen hut, je
móét betalen voor een gangbare woning,
voor gas, water, licht. Net zoals je, om mee
te kunnen komen, internet en een mobieltje
nodig hebt. Kun je je dat niet veroorloven,
dan ben je naar Nederlandse maatstaven
arm, in absolute zin.” Het SCP kwam mede
tot die conclusie door veertig willekeurig
gekozen burgers in groepjes uren te laten
discussiëren over geldgebrek in Nederland. „Ook zij concludeerden: er is sprake
van armoede in Nederland.”

Als je, ten minste een jaar lang, niet
het geld hebt voor spullen en voorzieningen die in de eigen samenleving
„als minimaal noodzakelijk gelden”.
Een alleenstaande heeft daar € 1.063
netto per maand voor nodig.
Redactie: de voedselbanken hebben
hun toelatingsnorm per 1 januari 2018
voor een één-persoonshuishouden
vastgesteld op € 215 per maand.
Volgens het SCP ben je arm als je, ten minste een jaar lang, niet het geld hebt voor
spullen en voorzieningen die in de eigen
samenleving „als minimaal noodzakelijk
gelden”. Een alleenstaande heeft daar
volgens het SCP nu 1.063 euro netto per
maand voor nodig. Inbegrepen in dat bedrag zijn de kosten voor een paar sociale
activiteiten, zoals incidenteel cafébezoek
of het ontvangen van visite. Trek je die
sociale kosten eraf, dan blijft er een basisbudget nodig van 971 euro netto. Onder
die grens ben je in Nederland zonder meer
arm, zegt het SCP.
Klik hier voor de volledige reportage van
de NRC over armoede, inclusief films en
video’s.
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HEMA en Voedselbank gaan
landelijk samenwerken
HEMA heeft haar pilot met 5 HEMA winkels
en de Voedselbank Amsterdam succesvol
afgerond. Vanuit de winkels werden wekelijks verse producten door de voedselbank
opgehaald. Met name de vleeswaren zijn
goed ontvangen, gezien dit een schaars
product is binnen de Voedselbank.
Met de resultaten en lessen van de pilot
is de volgende stap om te onderzoeken in
welke regio’s het project kan worden uitgebreid. Doel is om zoveel mogelijk HEMAvestigingen aan te sluiten op voedselbanken in de buurt.

Van 5 winkels in Amsterdam naar landelijke dekking
Eva Ronhaar, head of sustainability
HEMA: “We proberen voedselverspilling
op verschillende manieren tegen te gaan.
Samenwerken met partners helpt ons daar
enorm bij. In oktober 2017 zijn we gestart
met de samenwerking met Voedselbank
Amsterdam. We zijn hier erg enthousiast
over en hebben groot vertrouwen in de
toegevoegde waarde van deze samenwerking.”
Lees hier het volledige persbericht.

Mooie overeenkomst tussen thuiseten.nl en
Voedselbanken Nederland
De nieuwe organisatie thuiseten.nl tekende op 6 april 2018 een overeenkomst
met Voedselbanken Nederland. thuiseten.nl gaat structureel bijdragen aan de
voedselbanken.

thuiseten.nl realiseert zich dat iedere
dag een goede maaltijd helaas niet voor
iedereen is weggelegd. Daarom gaat een
deel van de winst rechtstreeks naar de
voedselbank. Er komen speciale acties, en
zowel consumenten als restauranthouders
kunnen straks per bestelling besluiten een
extra donatie aan de voedselbank te doen.
Voor de voedselbank is deze samenwerking extra interessant, omdat vooral de

jonge doelgroep moeilijk te bereiken is.
Wij willen thuiseten.nl danken voor deze
samenwerking.

NRC Charity Awards
Voedselbanken Nederland is genomineerd
voor de NRC Charity Awards! Daar zijn wij
natuurlijk hartstikke trots op. Dank jullie wel
NRC voor deze nominatie. Ondertussen
zijn studenten van de Willem de Koning
Academie druk bezig met het ontwerpen

van een creatieve campagne voor Voedselbanken Nederland. Deze wordt 18 juli
gepubliceerd in de NRC.

Dit is waarom mensen vrijwilliger worden
bij voedselbanken
Zonder al onze vrijwilligers zouden wij niet
eens kunnen bestaan! Metro interviewde
vrijwilligers van het distributiecentrum van
de Voedselbank in Rotterdam.
Lees hier waarom o.a. een directeur iets
terug wilde doen voor de maatschappij.
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Comité van Aanbeveling voor Voedselbanken Nederland

Eind april heeft het bestuur een eerste bijeenkomst georganiseerd
met het Comité van Aanbeveling van Voedselbanken Nederland. We
besloten een dergelijk Comité op te richten omdat we verwachten dat
de leden ons kunnen helpen bij ons werk.
Het Comité bestaat uit:
Bovenste rij vlnr: Roelof Hemmen (Radio- en televisie-presentator),
Marc Jansen (Directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel),
Lavinia Meijer (Harpiste), Philip den Ouden (Voormalig algemeen directeur
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), Paul Schnabel (Eerste
kamerlid en kroonlid Sociaal-Economische Raad), Onderste rij:
Feike Sijbesma (bestuursvoorzitter DSM), Toine Timmermans (Programmamanager duurzame voedsel-ketens Wageningen University & Research)

Voedselbanken grootste partij in
strijd tegen voedselverspilling?
We vroegen The Communication Company (TCC) mee te denken hoe
we meer bekendheid kunnen geven aan het feit dat wij jaar in jaar uit
miljoenen producten inzamelen en daarmee de voedselverspilling
tegen gaan. Dat komt ons imago ten goede. Het bureau ontwikkelde,
geheel belangeloos, een prachtige en heel eenvoudige oplossing:
(raam)stickers die winkeliers op hun raam mogen plakken.
Daarnaast kunnen alle leveranciers het ontwerp ook gebruiken op
social media. Inmiddels hebben diverse voedselbanken de stickers
in bezit. Leveranciers die interesse hebben in een digitaal ontwerp,

voorzien wij graag. Laat het ons weten op
welkom@voedselbankennederland.nl.

Coop in actie voor
Voedselbanken

Nieuwe campagne
Instagram

Samen maak je ’t verschil: dat is het motto
van Coop. Als mensgerichte coöperatie
heeft de supermarkt een grote maatschappelijke betrokkenheid én verantwoordelijkheid. Daarom gaat Coop, in
het kader van de Dag van de Coöperatie
begin juli, samen met haar klanten de
voedselbanken helpen. Coop en klanten,
alvast hartelijk dank voor jullie inzet!

Bureau Wavemaker bedacht en maakte
een prachtige nieuwe Instagram campagne voor ons. Beide aspecten van ons werk,
Oog voor Voedsel - Hart voor Mensen,
zijn gevisualiseerd. Benieuwd? Neem een
kijkje op Instagram.

Overeenkomst met
YourGift
Voedselbanken Nederland heeft een overeenkomst gesloten met Your Gift. YourGift is één van de grootste cadeaukaart
uitgevers van Nederland. YourGift is te
doneren bij o.a. Make-A-Wish Nederland,
Johan Cruyff Foundation, Het Vergeten
Kind, Dierenbescherming en nu dus ook
Voedselbanken Nederland. Dank voor
deze samenwerking!
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Het schaamte-taboe doorbreken
Voedselbanken realiseren zich dat er
nog veel mensen zijn die ze niet bereiken. Uit schaamte of onwetendheid. Uit
onderzoek weten we dat de kans op
armoede bij de enorme groep laaggeletterden in de samenleving groot is.
Veel van de informatie die we bieden om
eventuele drempels te verlagen, bereikt

deze groep laaggeletterden niet.
Omdat ze niet geschikt is.
Sinds kort beschikt de website van
Voedselbanken Nederland over een
voorleeshulp. Via Google Analytics
zien we dat deze al veelvuldig wordt
gebruikt.
Het is een eerste stap in een groot pro-

Jan leerde op zijn 57ste lezen en schrijven: ‘Ik heb toen
voor het eerst een liefdesbrief geschreven’
HARTJE BREDA
Jan Kemps (62) was 57 jaar, toen hij de knoop doorhakte en
de telefoon pakte. Kemps kon ‘wel een beetje lezen’, maar met
schrijven had hij al zijn hele leven de grootste moeite. Daar
ging hij wat aan doen: terug naar de schoolbanken.
,,Ik heb mijn vrouw vervolgens een liefdesbrief geschreven.
Mijn eerste ooit.” Vrijdag stond Kemps als taalambassadeur en
ervaringsdeskundige bij de Voedselbank in Breda.
Daar staat een stand van Stichting ABC en het Taalhuis. Voor
het eerst: ,,Hier komt nu eenmaal de doelgroep, dat weten we”,
legt Erwin Oranje van de voedselbank uit. Het doel: de drempel
der laaggeletterdheid verlagen. Oranje: ,,Er hangt nog altijd
een zweem van schaamte, die proberen we echt weg te nemen.” Met die schaamte liep Kemps ook al die tijd rond, erkent
hij. ,,En nu is er zo’n last van me afgevallen. Je bewijst jezelf
echt een enorme dienst door er echt mee aan de slag te gaan.”
Kemps was 15 jaar toen hij van school afging, om te werken.
Zijn ouders hadden simpelweg niet de interesse in een goede
opleiding voor hun zoon, Kemps zelf wist heel goed hoe hij het
probleem kon omzeilen. ,,Ik zat onopvallend achterin de klas
en zorgde ervoor dat ik zesjes haalde. Nadat ik van school
ging deed ik helemaal niets meer met taal.”

‘Mijn vrouw zorgde altijd voor de
administratie, voor de post. Ik liet dat
allemaal aan haar over.’
Jan Kemps
Hij kreeg een baan in de bouw en op de één of andere manier
lukte het hem niet in aanraking te komen met lezen en
schrijven. ,,Mijn vrouw zorgde altijd voor de administratie,
voor de post. Ik liet dat allemaal aan haar over. Zij wist niet
eens dat ik niet kon schrijven en moeite had met lezen,

Voorleeshulp op website gratis
beschikbaar voor voedselbanken

De website van Voedselbanken Nederland heeft sinds kort
een voorlees button. Als je daar op klikt, wordt de tekst voorgelezen in het Nederlands, of in een andere taal naar keuze.
We verwachten dat dankzij deze voorlees optie de website
toegankelijker wordt voor laaggeletterden. Diverse websites
van de overheid beschikken ook over deze voorlees hulp van
het bedrijf ReadSpeaker. Voedselbanken die ook over deze
voorleeshulp willen beschikken, kunnen dat aangeven bij het
servicecentrum en dan wordt dat netjes geregeld.

ject om toegankelijker te worden.
Zo willen we veel meer gebruik maken van beeldmateriaal. Ook willen we
samen met experts in de haarvaten van
de samenleving deze potentiele klanten
opsporen. Er ligt een compleet projectplan vol met ideeen en oplossingen.
We zijn nu nog volop bezig met het vinden van één of meer financiers.

dat geheim heb ik haar veel later pas durven vertellen.”
Boksen en werken
Onderwijl bokste Kemps. En niet onverdienstelijk, hij
behoorde tot de top van Nederland in de amateurtak..
,,Na mijn carrière kon ik trainer worden. Ik kon van mijn
grootste hobby mijn beroep maken. Een regelrechte
droom, maar ik moest het afzeggen, omdat ik nu eenmaal niet kon schrijven.”
Kemps wist altijd handig om het probleem heen te
draaien, zonder deze aan te pakken. De maatschappij
verwacht immers dat iedereen kan lezen en schrijven.
Het levert gêne op, het zorgt voor een enorme drempel
om deze vaardigheid nog op latere leeftijd alsnog aan
te leren. Wat feitjes? In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen
moeite met lezen, schrijven en / of rekenen. Tussen de 16 en
65 jaar zijn dat 1,3 miljoen mensen. Tweederde hebben de
Nederlandse afkomst. ,,Voor een Syriër is de stap om de taal te
leren natuurlijk veel eenvoudiger: het is logisch dat hij de taal
nog niet spreekt”, weet Oranje.
Drempel
,,We proberen de drempel te verlagen door mensen actief aan
te spreken. Veel mensen zijn te trots om toe te geven dat ze
niet kunnen lezen of schrijven, dus we pakken dat wel tactisch
aan. Die trots is altijd een enorme belemmering”, vervolgt
Oranje. ,,Ik voel me veel vrijer nu ik kan lezen en schrijven. Ik
studeerde met diverse leeftijden die allen hetzelfde probleem
hadden, dus dan valt die schaamte ook weg. Het is echt een
kwestie van doen. Ik voel me gelukkiger en zelfverzekerder dan
ooit”, aldus Kemps.
Stichting ABC en het Taalhuis willen vaker bij de voedselbank
staan, maar vooralsnog is de eerstvolgende keer in september.
,,Als mensen gewend raken aan onze aanwezigheid, verlaagt
dat ook die drempel.”
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Voedselbanken Nederland en
verwante organisaties in het land
Met regelmaat krijgen wij de vraag hoe de voedselbank organisatie in elkaar zit en
welke partijen daar allemaal bij horen. In dit artikel geven we een korte uitleg.

Voedselbanken Nederland
In Nederland zijn 169 voedselbanken en
10 Distributie Centra aangesloten bij de
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, kortweg Voedselbanken Nederland genaamd. Deze voedselbanken zijn
herkenbaar aan het logo met het oranje
hartje en de vork. Ze hebben met elkaar
afspraken gemaakt over de missie, visie
en waarden van de voedselbanken. Zo
zamelen wij voedsel in dat anders verspild
zou worden en vragen wij onze klanten
geen financiële bijdrage voor een pakket.
En wat ons onderscheidt is dat niemand
wordt betaald. Wij werken uitsluitend met
vrijwilligers en dat zijn er meer dan 11.000.
Deze en andere uitgangspunten staan beschreven in het Voedselbank Reglement.
Voedselbanken Nederland is actief in meer
dan 95 % van alle gemeenten. Al onze
leden voldoen aan wetgeving en eisen op
het gebied van voedselveiligheid.

Andere organisaties die
voedselhulp geven
Er zijn ook andere organisaties die voedselhulp geven aan arme mensen. Sociale
supermarkten, voedselloketten, maar ook
organisaties die de naam voedselbank
gebruiken. Deze partijen werken veelal
volgens andere uitgangspunten. Zo vragen sommigen wel een financiële bijdrage
voor een pakket of werken met betaalde
medewerkers.
Het woord ‘voedselbank’ kunnen wij helaas
niet merkrechtelijk beschermen, waardoor
dit voor de buitenwereld soms verwarrend
is. Maar je herkent onze leden aan het
oranje hartje met daarin de witte vork.

Stichting Kinderen van de
Voedselbank
De Stichting Kinderen van de Voedselbank
is géén onderdeel van Voedselbanken
Nederland. Deze Stichting, die kleding
uitdeelt, hanteert eigen uitgangspunten
en werkwijze. Zo werkt niet iedereen als
vrijwilliger voor deze Stichting.
Diverse voedselbanken in het land werken
wel samen met deze Stichting. Dat wil zeggen dat (onze) klanten die daar toestemming voor geven, via de St. Kinderen van
de Voedselbank kleding ontvangen.

Islamitische voedselbank,
voedselbank voor ouderen
etc.
De laatste tijd zien we lokaal initiatieven
ontstaan als de islamitische voedselbank,
voedselbank voor ouderen, voor huisdieren etc. Al deze initiatieven hebben niets
te maken met Voedselbanken Nederland.
Bij ons is iedereen welkom (jong, oud, ongeacht geloof of ras) die voldoet aan onze
toelatingsnormen. Voedselbanken proberen rekening te houden met dieetwensen
en allergieën, maar zijn afhankelijk van wat
gedoneerd wordt.
Al onze leden delen voedsel uit. Dat is wat
ons bindt. Sommige voedselbanken delen
ook andere spullen uit, zoals voedsel voor
huisdieren of kleding.

Partners en samenwerkingsverbanden
Voedselbanken Nederland heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met
diverse organisaties. Een actueel overzicht
is weergegeven op de website.

Moederdagcadeau voor
voedselbanken

Voedselbanken Nederland presenteerde
in mei haar allereerste commercial, waarin
stigma’s werden doorbroken, op een
positieve manier aandacht werd gevraagd
en… hij was compleet gratis. Creative
Ground en regisseur Joris Noordenbos
ontwikkelden op eigen initiatief én voor
eigen rekening deze commercial voor
VBN. De gedachte hierachter: ieder gezin
verdient een onbezorgde Moederdag.
“Voedsel is emotie. En een kindje dat moeder een ontbijtje brengt met Moederdag
is misschien wel het meest aansprekende
voorbeeld hiervan. Uit gesprekken met
vrijwilligers bij Voedselbanken Nederland
is ons duidelijk geworden dat 1 op de 9
kinderen in Nederland in armoede opgroeit
en dat zelfs een dagelijks ontbijt niet logisch is. Laat staan een speciaal ontbijt op
bed voor moeder”, aldus Tamara Planken,
Creative Director bij Creative Ground.
Mooie foodshots spelen hierin een belangrijke rol. Ze wilden laten zien dat het
voedsel dat de voedselbanken verstrekt
van prima kwaliteit is, ook al zijn het gedoneerde overschotten uit de samenleving.
Joris Noordenbos, Freelance Regisseur:
“Met dit project voor voedselbanken kon
ik eigenlijk mijn ideale commercial maken,
want ik werk graag met kinderen en vind
het maken van food shots geweldig. Ik
wilde die twee combineren tot een film die
op meerdere lagen prikkelt en speelt met
je verwachtingen.”
Het was een prachtig cadeau! We zoeken
nu nog partners die de film gratis willen uitzenden op hun mediakanalen. Deze mooie
commercial verdient brede exposure.
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