Een nieuwsboost van

Voorwoord

Een journalist vroeg naar aanleiding van
de jaarcijfers of we blij zijn met de enorme
groei die we doormaakten in 2018. We
hielpen met elkaar 140.000 mensen gedurende het jaar, zes procent meer dan
het jaar ervoor. Het antwoord was zoals zo
vaak, genuanceerd.
Ja, we zijn er trots op dat we dit met
11.700 vrijwilligers gerealiseerd hebben.
En dat we gemiddeld per week inmiddels
zo’n 26 producten ter waarde van
€ 43 meegaven. Wat ook goed nieuws is:
56 % van alle klanten is binnen een jaar
weg bij de voedselbank en kan zichzelf
weer redden. Met elkaar hebben we de
vicieuze cirkel van schaamte, armoede
en eenzaamheid bij deze groep weten te
doorbreken.
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En nee, zolang er nog
eten vernietigd wordt
terwijl er mensen zijn
die honger hebben,
is er voor de voedselbanken nog een
lange weg te gaan.
Ook de onderlinge
verschillen tussen
voedselbanken hebben aandacht nodig,
want deze zijn te groot. Het is ook verontrustend dat de groep mensen die na drie
jaar nog steeds afhankelijk is van onze
voedselhulp, gegroeid is tot 14 %. Kortom
er is nog genoeg werk aan de winkel.
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

‘Ik heb maar 50 euro per week,
maar voel me vrijer dan ooit’
Sabine schuift aan voor een kop koffie.
Ze heeft net haar pakket opgehaald en
wil wel vertellen over hoe zij ooit bij de
voedselbank terecht kwam. Ze is eind
veertig en woont samen met haar volwassen, autistische dochter. Jaren geleden
is ze door haar maatschappelijk werker
naar de voedselbank gestuurd. ‘Ik heb
dagen gekend dat ik zelf niet at om mijn
kinderen te kunnen voeden. Mijn ex en ik
lagen in een ontzettend heftige scheiding,
maar ondertussen woonden we nog wel
in hetzelfde huis. Hij hield al het geld voor
zichzelf en ik had helemaal niets om van te
leven. We hebben te lang nog bij elkaar in
huis gewoond. Als ik de dingen opnieuw
kon doen dan was ik na de geboorte van
mijn kinderen opgestapt. De eerste keer
dat ik naar de voedselbank ging, vond
ik echt eng. Maar eigenlijk voelde ik me
meteen geaccepteerd.’
Dankbaar
‘Het ergste vind ik dat ik mijn zoon al jaren
niet meer heb gezien en gesproken, die
woont bij mijn ex. Mijn dochter is bij mij
gebleven. Kortgeleden is vastgesteld dat
ze autistisch is. Eindelijk hebben we een
verklaring waarom naar buiten gaan en
plekken met veel prikkels voor haar zo
moeilijk zijn. We hebben per week maar 50

euro om van te leven. Dus ik ben erg dankbaar dat ik bij de voedselbank terecht kan.
Ik schaam me er niet voor. Er zijn er meer
in de buurt die bij de voedselbank komen.’
Vrij
‘Ik ben nu gelukkiger dan ik ooit met mijn
ex-man ben geweest. Ik ben namelijk vrij.
Vrij om te gaan en staan waar ik wil. En
dan heb je verder niet zo heel veel nodig.
De auto is ingeruild voor een tweedehands
fiets. En ik hoop dat ik ooit weer een baan
krijg, dan gaan we er nog iets op vooruit.
Maar ik heb 18 jaar niet gewerkt, dus iets
nieuws vinden valt niet mee. Mijn mooiste moment van de week is als het mijn
dochter lukt om naar buiten te gaan. Dan
gaan we samen naar het buurthuis voor
een creatieve workshop. Dat zijn voor mij
de lichtpuntjes.’
Met twee goedgevulde tassen loopt Sabine naar buiten, op weg naar haar dochter.

Voedselbanken
verruimen toelatingsnormen en gaan op
zoek naar mensen
‘onder hun radar’
Per 1 januari 2019 zijn de toelatingsnormen voor klanten iets verruimd. De BTW
verhoging op basisproducten heeft een
flinke impact bij de doelgroep. Wij zullen
ook actief gaan zoeken naar personen en
gezinnen die recht hebben op onze hulp,
maar door bijvoorbeeld schaamte, laaggeletterdheid of simpelweg onwetendheid
nog geen gebruik maken van de diensten
van de voedselbanken.

Ook in 2019
ontvangen
voedselbanken
€ 500.000 dankzij
Nationale Postcode
Loterij

De Nationale Postcode Loterij steunt de
voedselbanken in 2019 wederom met
€ 500.000. Dit werd bekend gemaakt
tijdens het Goed Geld Gala op maandag
4 maart 2019.
Voedselbanken Nederland dankt alle deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij
voor dit prachtige bedrag. Voedselbanken
Nederland waardeert de (structurele)
steun die zij al jarenlang (sinds 2013) van
de Nationale Postcode Loterij ontvangt.

pagina 2 - Jaargang 6, nr. 2, april 2019

VOEDSELBANK VITAMINE

Schaamte maakt
vicieuze cirkel van
armoede en schulden

De klanten
kerngegevens 2018

1,1 miljoen mensen in nederland leven onder de armoedegrens

140,000 mensen krijgen hulp van de voedselbank

38 % is jonger dan 18 jaar

51% is tussen de 30 en 50 jaar

48 % is man

52 % is vrouw

dat zijn 33.000 huishoudens

43%
alleenstaanden

30 %
één ouder gezinnen

22%
gezinnen

1 op de 12 kinderen in nederland gaat met honger naar school

De organisatie
kerngegevens 2018

voedselbanken

gemeenten waarin
voedselbanken actief zijn
distributiecentra

uitgiftepunten

vrijwilligers

169

523

365

10

11.700

Sociaal psycholoog Arnoud Plantinga
promoveerde recent op de vicieuze cirkel
van armoede, schaamte en schulden.
Volgens Plantinga schaamt één op de
zeven Nederlanders zich voor zijn of
haar financiële situatie. Uit zijn promotieonderzoek blijkt dat twee verstrekkende
gevolgen te hebben voor het gedrag van
mensen met een laag inkomen. Het eerste
daarvan is dat mensen die zich schamen
voor een laag inkomen, in een vicieuze cirkel terechtkomen doordat zij zich terugtrekken uit het sociale leven. Schaamte leidt tot
eenzaamheid en minder sociale contacten.
Verslechtering van de financiële situatie
leidt weer tot minder sociale contacten in
het jaar daarop, hetgeen op zijn beurt ook
weer tot een slechtere financiële situatie
leidt.
Het complete artikel lees je hier.

Project
Veilig Werkende
Voedselbanken
Alle voedselbanken doen op de één of
andere manier mee met het project ‘veilig
werken’ en dat is redelijk uniek voor
Nederland. Er is, voor zover we weten,
geen enkele andere bedrijfstak/branche
waar de Arbo-bereidheid 100% is. Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers zo
veilig mogelijk hun werk kunnen (blijven)
doen. Daarom werken wij nu hard aan het
opstellen van o.a. een Arbo-handboek en
een opzet voor ongevallenregistratie.
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130.000 pakken
D.E. koffie

250.000 kilo groente en fruit
voor voedselbanken
Halverwege 2018 richtte Voedselbanken
Nederland de Groente & Fruit Brigade op
in het Westland. Doel hierbij was om meer
groente en fruit vanuit het Westland naar
de voedselbanken te krijgen. De Groente
& Fruit Brigade leverde in de pilot fase die
zes maanden duurde, maar liefst 250.000
kilo groente en fruit aan de distributiecentra in Rotterdam, Den Haag en Arnhem.

De brigade treft nu voorbereidingen om
aan alle voedselbanken in Nederland
structureel groente en fruit te leveren.
Onlangs is al een tweede koelcel gehuurd
om de aanvoer op te kunnen slaan.
De volgende stap is het vinden van nieuwe
leveranciers die groente en fruit willen
doneren.

Onze ambassadeur René Froger heeft
het recordaantal van 130.000 pakken
D.E. koffie in ontvangst mogen nemen voor
de voedselbank. Hij en wij zijn dolblij met
de enorme donatie die het resultaat is van
de actie van Lions clubs, Douwe Egberts
en voedselbanken.
Al een aantal jaren kunnen kopers van
D.E. koffie hun spaarpunten inleveren.
Deze punten worden omgezet in pakken
koffie voor onze klanten.
De actie vindt ook in 2019 weer plaats.
Dus paar je punten alvast maar weer op.
Klik hier voor het bericht op de AD-website
met een filmimpressie.

Klanten DIRK
schenken ruim
47.000 euro

Wederom buitengewone gift van klanten Lidl
In 2018 doneerden klanten van Lidl weer
massaal hun statiegeldbonnen aan de
voedselbanken. Op ons distributiecentrum
in Amsterdam ontvingen we een cheque

van €250.000! Deze structurele actie bij
Lidl is van onschatbare waarde voor de
voedselbanken.

De klanten van Dirk van den Broek hebben
voor het vierde jaar op rij hun betrokkenheid bij het werk van de voedselbanken
getoond. Zij doneerden op grote schaal de
opbrengst van hun statiegeldflessen.
”De samenwerking tussen Voedselbanken
Nederland en Dirk is hecht én belangrijk
voor ons” zegt Caroline van der GraafScheffer, bestuurslid bij Voedselbanken
Nederland. Onlangs werd door manager
algemene zaken Uwe Saueressig van Dirk,
een cheque overhandigd van 47.478,30
euro. Voedselbanken kunnen deze enorme
bijdrage goed gebruiken.”Met het bedrag
dat is opgehaald kunnen we al ruim 9.400
gezinnen van eten voorzien. En dat is hartverwarmend. Namens onze klanten willen
wij de klanten van Dirk bedanken voor hun
steun.”
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Voedselbanken groeien op alle fronten Anders dan andere

In 2018 hielpen de voedselbanken 6%
meer klanten dan in het voorgaande jaar.
Daarmee werd weer een stapje gezet op
onze weg naar een land zonder honger.
Er werd meer voedsel ingezameld en daarmee gered van vernietiging. Gemiddeld
kregen klanten wekelijks 26 producten, met
een waarde van € 43 mee naar huis. 56%
van alle klanten is binnen een jaar weer
zelfredzaam en weg bij de voedselbank.
Het aantal vrijwilligers dat dit mogelijk
maakt, is met 6% gegroeid tot 11.700.
Ook zijn er twee nieuwe distributiecentra

gift van Enexis

Enexis doneerde iets anders dan wij normaal ontvangen, maar waar de voedselbanken enorm blij mee waren: zomer- en
winterjassen. Perfecte werkkleding.
geopend. Hier lees je meer over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Vanaf medio april is de jaarrekening en het jaarverslag online en als drukwerk beschikbaar.

Stichting Jarige Job en voedselbanken
vieren 55.000ste verjaardag
We weten allemaal hoe spannend het voor een kind is om
jarig te zijn. Je krijgt cadeautjes, een verjaardagstaart en
mag trakteren op school. Voor
kinderen uit arme gezinnen
is dit niet vanzelfsprekend.
Daarom helpt Stichting Jarige
Job, in samenwerking met de
voedselbanken, om de verjaardagen van kinderen uit arme
gezinnen te vieren.

Een bijdrage van
VF Corporation
via de FEBA
Eind december ontving de FEBA (de Europese Organisatie van Voedselbanken waar
wij lid van zijn) een bedrag van € 50.000,van VF Corporation. Zij had al een grote
donatie gedaan aan voedselbanken in
verschillende landen en dit bedrag kwam
er nog eens bij. Voedselbanken Nederland
ontving een mooi gedeelte € 4200,-.

Afgelopen jaar hebben Stichting Jarige Job en de
voedselbanken het mogelijk gemaakt dat maar liefst
55.000 kinderen hun verjaardagen konden vieren.

Vacatures

Sinds 2018 heeft Voedselbanken Nederland een speciale website voor vacatures
(www.werkenbijdevoedselbanken.nl).
Deze nieuwe site blijkt een groot succes
met veel bezoekers en sollicitaties. Neem
gerust een kijkje. We zijn nu op zoek naar
o.a.:
• Projectleider imago-ontwikkeling (tijdelijk), in Houten
• (Vrachtwagen)chauffeurs (onbepaalde
tijd), in Amsterdam

Colofon

•	
Medewerker werving (onbepaalde tijd),
in Rotterdam

thuiseten.nl:

Een bestel app waar de voedselbanken
een vast onderdeel van zijn
Al weer een jaar geleden maakten wij kennis met het team van thuiseten.nl, een app
om thuis eten te bestellen. De app is inmiddels online en wij werken al weer enige tijd
met hen samen. Bij thuiseten.nl geloven
ze in de kracht van verbinding. Eten is
het perfecte middel om te verbinden en
alles om je heen even lekker te vergeten.
Daarom heeft thuiseten.nl de gezelligste
bestelapp ontwikkeld, vol met de lekkerste
restaurants die door heel Nederland thuisbezorgen. thuiseten.nl weet net zo goed

als wij, dat een dagelijkse warme maaltijd
niet voor iedereen is weggelegd en daarom staan zij een deel van hun winst af aan
de voedselbank. Ook hebben zij ervoor
gezorgd dat gebruikers via hun app bij
iedere bestelling een microdonatie rechtstreeks aan de voedselbank kunnen doen.
Zo kunnen gebruikers het bedrag naar
boven afronden of zelf een bedrag invullen. thuiseten.nl heeft de voedselbank
dus ook daadwerkelijk in hun app geïntegreerd, en daar zijn wij blij mee!
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