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Voorwoord

“Voedselbanken verwachten tienduizenden extra klanten” kopte het Nederlands
Dagblad zaterdag jl. naar aanleiding van
een interview dat ik met hen had. Na de
gezondheidscrisis komt ongetwijfeld een
economische crisis. Nu al horen we van
voedselbanken dat ze 5 tot 10 % meer
klanten helpen. Het zal druk blijven de vele
komende maanden. Gelukkig kunnen we
rekenen op brede steun vanuit de samenleving. De voedselstromen komen goed
op gang, er wordt massaal gedoneerd en
ook bieden vele organisaties hun helpende
hand. Als jouw voedselbank hulp nodig
heeft om in deze crisistijd goed te functi-

oneren, laat het ons dat weten. Met elkaar
kunnen we de mensen in nood van voedselhulp blijven voorzien.
Hartelijke groeten
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland
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Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland is opgericht om voedselbanken te helpen in deze crisistijd. Alle voedselbanken en de Distributie Centra kunnen
een beroep doen op het fonds.

Met welke hulpvragen kan
voedselbank een beroep doen
op het calamiteitenfonds?

Voedselbanken die na 27 februari 2020
een tijdelijke noodoplossing moesten financieren of dat in de komende tijd moeten
doen, kunnen via Voedselbanken Nederland een beroep doen op het calamiteitenfonds.
Enkele voorbeelden van tijdelijke noodoplossingen die kosten met zich meebrengen
zijn:
•	Extra logistieke kosten om voedsel
beter of anders te verdelen
•	Extra kosten die gemaakt worden om
meer klanten te kunnen helpen
•	Bijkopen van voedsel als er op andere
manieren echt niet voldoende te krijgen
is
•	Cadeaukaarten (bij)kopen waarmee
klanten voedsel bij de supermarkt kunnen kopen. Deze hulpvraag wordt alleen gehonoreerd als alle andere opties

zorgvuldig onderzocht en niet haalbaar
blijken te zijn.

Hoe kan ik een aanvraag
doen?
Er zijn twee mogelijke processtappen:
1.	Een voedselbank vraagt een voorschot aan uit het Calamiteitenfonds.
Er kan een voorschotaanvraag worden
gedaan voor geld of voor supermarktcadeaukaarten.
2.	Een voedselbank vraagt meteen vergoeding aan van al gemaakte kosten.
Hierbij kunnen dan alle stukken voor
de verantwoording (zoals facturen e.d.)
worden bijgevoegd.
Als je een voorshot aanvraagt, vindt eerst
een intake plaats door het crisisteam. Het
intake fomulier en het aanvraag formulier
is er uitsluitend digitaal. Je vindt het op
Voedingsbodem>calamiteitenfonds (linkerkolom

CBF keurmerk voor
Voedselbanken
Nederland
Goed nieuws! Voedselbanken Nederland
is half maart door het CBF erkend als goed
doel. Daar zijn wij toch een beetje trots op.
Een pluim aan alle vrijwilligers die bijdragen aan deze erkenning.
Voedselbanken Nederland is een Erkend
Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen
aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.
Meer weten over de kwaliteitseisen en
de controle door het CBF? Kijk op
www.geefgerust.nl
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Nieuwe update Handleiding Coronacrisis
– inclusief maatregelen chauffeurs

Op 4 april publiceerde het expertteam
coronavirus alweer de derde versie van de
Handleiding Coronacrisis. Je vindt dit document op de voedingsbodem in de groep
Corona. In de Handleiding staan allerlei
maatregelen om besmetting van klanten en
vrijwilligers te voorkomen. Er wordt uitgebreid ingegaan op de uitgifte van voedsel
en daarbij ook op de bezorging aan huis.
Er is een aparte paragraaf (7) gewijd aan
maatregelen voor chauffeurs.
In het expertteam corona werken specialisten samen op het gebied van virussen
en epidemie, als ook voedselveiligheid.
Het team kan technische en gezondheidsvragen beantwoorden en is bereikbaar via
email: expertteamcorona@voedselbankennederland Vragen kan je het beste stellen
op de Voedingsbodem in de groep Corona.
Daar kan iedereen van leren!
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Ons dringende advies: geen klantenstop

Op het VB-Servicecentrum krijgen we
telefoontjes van mensen die zich willen
aanmelden voor voedselhulp en waarbij de
lokale voedselbank onbereikbaar blijkt.
Die voedselbank neemt in deze crisistijd
de telefoon niet op, beantwoordt de mail
niet en/of heeft een klantenstop of wachtlijst. Voedselbanken werken in deze crisistijd onder hoogspanning om alles veilig te
organiseren. Maar in deze tijd waarin we
overweldigend veel steun krijgen uit alle
hoeken van de samenleving in geld en

goederen, kunnen we het ons niet veroorloven om mensen in de kou te laten staan.
Ons advies: geef nu wekelijks een pakket aan die nieuwe klant die zich meldt en
organiseer de intake later. In de komende
tijd zal de intake waarschijnlijk telefonisch gaan omdat persoonlijke contacten
beperkt zijn. Wij krijgen royaal en laten we
dus ook royaal geven aan onze klanten,
oud en nieuw. Heb je vragen of hulp
nodig? Bel of mail gerust naer crisisteam@
voedselbankennederland.nl , 088 5435435

Gedragsregels tijdelijke vrijwilligers
voedselbanken tijdens de coronacrisis
Omdat we op veel plaatsen met invallers
werken die onze vrijwilligers tijdelijk vervangen, is op de Voedingsbodem (Groep
Corona en ook groep juridisch) een nieuw
formulier gepubliceerd: “Gedragsregels
tijdelijke vrijwilligers voedselbanken tijdens
de coronacrisis”. Hierin verklaart de tijdelijke

vrijwilliger dat hij/zij akkoord is en zich zal
houden aan de regels met betrekking tot de
privacy van klanten en leveranciers, aan de
hygiëne en voedselveiligheid regels en aan
de door de begeleiders gegeven aanwijzingen. Wij raden om de tijdelijke vrijwilligers
dit formulier te laten tekenen.

Forse donatie van Jumbo supermarkten
Houten, 14 april - Voedselbanken Nederland is verrast met
een aanzienlijke donatie vanuit
Jumbo Supermarkten. Het familiebedrijf
doneert in samenwerking met haar leveranciers honderdduizenden producten en een
cadeautje voor de circa 12.000 vrijwilligers.
Daarnaast steunt Jumbo de ‘Stay Safe en

Geef’ campagne van Voedselbanken Nederland en brengt deze onder de aandacht
bij haar klanten. Klanten van Jumbo hebben
de komende maanden de mogelijkheid om

Terugblik vanuit het crisisteam:
veel creativiteit en veerkracht
Op 27 februari vond landelijk een eerste
overleg plaats in het kader van corona,
met een voor de gelegenheid samengestelde delegatie. Er werd een landelijk
expert team ingesteld met als taak te
adviseren over toe te passen hygiëneregels.

Dit werd vrij snel daarna uitgebreid met
de taak om de overheidsregels te vertalen
naar de voedselbankpraktijk. Al die maatregelen publiceerden we in de “Handleiding coronacrisis” waarvan de 3e versie
onlangs uitkwam.
In de tweede week van maart werd aanvullend, een landelijk crisisteam opgericht
om de landelijke operatie te coördineren.
Voedselverwerving, logistiek & verdeling,
klanten & vrijwilligers en voedselveiligheid
werken samen om voedselbanken, Regionaal Distributie Centra (RDC’S) en het
landelijk bestuur te ondersteunen.
In het land gingen 170 voedselbankbestu-

ren aan de slag om te zien of en hoe we
klanten konden blijven helpen in deze tijd
van crisis. En dan blijkt hoe sterk en creatief onze voedselbankorganisatie is.
Na enkele onzekere weken zijn vrijwel alle
voedselbanken in een aangepaste vorm
operationeel. Uitgiftetijden en -dagen werden gespreid, sommige voedselbanken
stelden een deurbeleid in waardoor het
aantal klanten dat binnen is beperkt wordt
en klanten werden op specifieke tijden
uitgenodigd. Van het voedsel uitdelen bij
de voedselbank schakelde men soms over
naar het thuisbezorgen van pakketten. Het
zijn allemaal creatieve oplossingen die
het mogelijk maken dat de voedselbanken open blijven en zich nu kunnen gaan
richten op “het nieuwe normaal”, een 1,5
meter samenleving.
Een nieuwe uitdaging zit er aan te komen.
Door een toestroom van nieuwe klanten,

het statiegeld direct te doneren aan deze
actie. Door de bijdragen van Jumbo kunnen
mensen die het hard nodig hebben, ook in
deze tijd rekenen op hulp van de voedselbank.Details over de logistieke afhandeling
volgen via team logistiek.

al dan niet tijdelijk. Ook hier wordt weer
een beroep gedaan op de creativiteit van
de voedselbanken en zal er vanuit de
landelijke organisatie zo goed als mogelijk
ondersteuning worden geboden. Het team
landelijke voedselverwerving onderhoudt
momenteel nauw en intensief contact met
al haar leveranciers en doet haar uiterste best om ook alle nieuwe klanten van
voedsel te kunnen voorzien. Het blijft een
enorme opdracht voor de landelijke en
regionale logistiek om deze grote voedselstromen eerlijk over alle voedselbanken
te verdelen. In het crisisteam zijn alle
operationele krachten gebundeld om dit
zo zorgvuldig mogelijk te doen.
Als je vragen hebt over jouw lokale
operationele organisatie, opmerkingen
of suggesties ter verbetering van de
regionale of landelijke operatie, aarzel
dan niet een mail te sturen naar
crisisteam@voedselbankenederland.nl.
We zijn je graag van dienst en wensen je
sterkte in deze bijzondere tijd. Stay Safe.
Dirk Rijnbeek, Jan van Veldhuizen, Henk
van der Meer en Pieter Nijman.
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Tassen in kratten
Door de coronacrisis zoeken we allemaal naar methoden om
snel en zonder besmettingsgevaar producten uit te geven
aan klanten. Een beproefde manier is de “Picnic methode”
Zie https://www.youtube.com/watch?v=urss5lzvZ8I.
Op de voedselbank worden één of meer plastic tassen in de krat
gezet. De producten worden in de tas geplaatst en bij de uitgifte
of bij de klant voor de deur worden de tassen door klant uit de
krat gepakt. Het gaat snel en zonder persoonlijk fysiek contact.
We zijn landelijk druk bezig met de selectie van goede tassen.
Gedurende de coronacrisis worden de kosten van de tassen uit
het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland betaald en
kunnen de voedselbanken die gratis bestellen bij hun Distributiecentrum. We hopen binnen één á twee weken dit rond te hebben
en zullen daar dan over berichten.
Verschillende voedselbanken zoeken zelf ook al naar vergelijkbare oplossingen. Kies in ieder geval tassen voor éénmalig gebruik. Big Shoppers zijn hiervoor niet geschikt! We willen tassen
die bij klanten thuis zijn geweest niet terugnemen in de voedselbank, wegens alle risico op (kruis)besmetting en/of vervuiling.

Voedselbank Haaglanden,
RDC Amsterdam en RDC Tilburg
krijgen hulp van Defensie
Een klein team van Defensie is drie RDC’s te hulp geschoten.
Defensie levert vooralsnog een vijftiental militairen met expertise
op logistiek en coördinatie. RDC Haaglanden en Amsterdam gaan
weer open en kunnen hun belangrijk logistieke rol weer als vanouds vervullen. Ook VB Tilburg is blij met deze versterking; door
uitval was het team kwetsbaar geworden.

Instructiefimpjes nieuwe
vrijwilligers

In samenwerking met VB Dordrecht werd een vijftal filmpjes gemaakt.
Thema’s: voedselveiligheid en werkzaamheden bij een voedselbank.
Deze filmpjes kunnen worden gebruikt om nieuwe vrijwilligers instructie te geven.
Welkom bij de voedselbank https://youtu.be/BGzkEfEPNw8
Werkzaamheden in een voedselbank magazijn
https://youtu.be/JfZXKjzqXP8
Introductie voedselveiligheid https://youtu.be/gNSSyOCY0LY
Van supermarkt tot klant; Voedselbank Dordrecht
https://youtu.be/ySO5ZzDktY8
Werkzaamheden teamleider bij een voedselbank
https://youtu.be/UDHNMLXdI78

Landelijke vertrouwenspersonen van nu af
beschikbaar

Vrijwilligers van voedselbanken kunnen vanaf nu terecht bij
twee onafhankelijke vertrouwenspersonen, als zij te maken
krijgen met ongewenst gedrag op de voedselbank.
Deze mogelijkheid geldt ook voor RDC’s. De regeling geldt
niet voor een voedselbank of RDC die een eigen vertrouwenspersoon heeft. Het gaat bij ongewenst gedrag niet alleen om
seksuele intimidatie maar ook om agressie en geweld, treiteren
en pesten en discriminatie. Zo geven wij als voedselbanken
invulling aan de Integriteitscode die we op 30 november 2019
hebben vastgesteld. Wij sturen binnenkort nog formele stukken
en aanvullende informatie aan alle voedselbanken toe waaronder een informatieblad dat op het prikbord kan worden gehangen. Informatie over hoe je van deze service gebruik
kunt maken is te vinden op onze website:
https://www.voedselbankennederland.nl/vertrouwenspersonen/

Derde ongediertebestrijder actief
voor VBN

Ongedierte heeft geen last van een coronacrisis,
dus de kans blijft dat je in de voedselbank sporen
van ongedierte aantreft.
Op de voedingsbodem vind je een update van het
Infobulletin Ongediertebestrijding (februari 2020), waarin een
derde landelijke dienstverlener wordt gepresenteerd. Naast
Rentokil en Anticimex is dat OBN. Deze ongediertebestrijder
heeft aangeboden om bij voedselbanken die van hun dienst
gebruik gaan maken een gratis introductiecursus ongediertebestrijding te geven. Hun contactgegevens vind je in het Infobulletin.
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Liebherr schenkt koel/
vriescombinaties

Liebherr Nederland heeft 24 huishoudelijke koel-vriescombinatie ’s geschonken
aan de voedselbank.
Ze zijn nieuw, maar hebben wel cosmetische oneffenheden. Er wordt daarom geen
garantie gegeven op deze apparaten.
Voedselbanken kunnen deze combinaties
voor eigen gebruik ophalen bij de opslag
in Uithoorn. Ze zijn niet bedoeld voor
klanten.
Ook heeft Pannenkoekenboerderij Grietje
te Scherpenzeel de voedselbanken een
koel/vries container aangeboden. Electra
voeding 380 V; vraagprijs € 250.
Voor details en verder informatie over
beide aanbiedingen: zie de groep “interne
Marktplaats” op Voedingsbodem.
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Corona
Nieuwtjes van andere voedselbanken
Verdrietig nieuws van VB Waalwijk

Bestuur en Vrijwilligers van Voedselbank
Waalwijk ‘De Rijglaars’ berichtten het
volgende :
Onze Addy Damen, medeoprichtster,
bestuurslid, ‘moeder van de Voedselbank’ werd ze ook genoemd, is afgelopen
zaterdag in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
overleden aan het Corona virus.

Vreselijk nieuws! Enorm verdrietig zijn
we als Voedselbank-familie! Addy was er
altijd! De voedselbank was haar kind, ze
wilde niet anders dan haar medemens
helpen in moeilijke tijden. Ze zat vol ideeën
en was een stuwende kracht.
Afgelopen januari heeft ze nog uit handen
van onze burgemeester Nol Kleijngeld een
koninklijke onderscheiding mogen ontvangen en werd Lid in de Orde van Oranje
Nassau! Ongelooflijk blij en verrast was ze
met deze onderscheiding die zó verdiend

was. We zijn als Voedselbank-familie zó blij
dat we dit samen met haar hebben mogen
vieren!
We kunnen nu verder niets doen dan Addy
en de familie in onze gedachten meenemen en hen heel veel sterkte wensen! Als
het Corona virus weg is zullen we Addy
gezamenlijk kunnen herdenken!

VB Naarden Bussum heeft een nieuwe website
Op https://voedselbanknaardenbussum.nl/ is de nieuwe site van VB Naarden Bussum te
zien. Zij maakten gebruik van het gratis sjabloon en ondersteuning van Voedselbanken
Nederland. Wil je ook gebruik maken van deze gratis website? Laat het ons weten op
welkom@voedselbankennederland.nl

Voedselbank Losser heeft een nieuw pand
en een nieuwe koelwagen
Voedselbank steunpunt Losser heeft een
vrij druk 2019 achter de rug. Begin 2019
kwam het bericht dat de locatie verlaten
moest worden i.v.m. sloop voor nieuwbouw. Het bestuur VBL is op zoek gegaan
naar een nieuwe locatie.

Doelstelling was, indien mogelijk commercieel te huren, zodat men niet meer naar
een of twee jaar verplicht moet verhuizen.
Dat kan ook niet meer, door de eisen van
de NVWA. Uiteindelijk werd een prachtig
pand gevonden, waar uiteraard een leuke
huurpenning voor werd gevraagd. In goed
overleg met de gemeente Losser werd dit
opgelost. Daar stond tegenover dat we ook
samen moesten werken met twee nieuwe
initiatieven; de Verjaardagsbox en de
Kraambank. In oktober 2019 is het pand
in gebruik genomen. Samen met PAB
(Partners in Armoede Bestrijding) zit de VB
Losser nu op een prachtige locatie.
Vanwege steeds meer problemen met
de oude koelwagen, moest daar ook een
andere voor komen.
Door een ondernemersvereniging in
Losser die het eerste vaatje Nieuwe Haring

ging veilen, werd € 7500,-. geschonken.
De Ronde Tafel Losser hielt een veiling en
doneerde € 4000,- . Inwoners doneerden
rond de € 900,-. We wilden een gebruikte
koelwagen aanschaffen. Maar de voorzitter
werd gebeld door een ondernemer. Deze
bood een hagelnieuwe koelwagen aan,
waarbij hij het verschil wilde aanvullen.
Enkele bedrijven/stichtingen betalen de
belasting, verzekering, brandstof en onderhoud. Dus jaarlijkse kost de bus ons niets!
De wagen is zaterdag 21 maart geleverd
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Hulpkreet van Voedselbank in Meierij vindt gehoor
BOXTEL - Een donatie van personeel van
horecazaak De Rechter in Boxtel aan de
plaatselijke voedselbank heeft veel navolging gekregen. Inmiddels heeft Voedselbank Boxtel en omgeving voor zo’n 5.000
euro aan giften binnengekregen. En voor
ongeveer hetzelfde bedrag aan etenswaren is toegezegd. “Dat is hartstikke fijn.
We kunnen het goed gebruiken”, reageert
voorzitter Arjen Witteveen.
In een recent artikel in Brabants Dagblad
vertelde hij dat de voedselbank, actief

in Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en
Sint-Oedenrode, dringend verlegen zit om
lang houdbare etenswaren. Vanwege de
coronacrisis en het hamsteren kreeg de
voedselbank ook minder producten van de
lokale supermarkten. Daardoor werden de
pakketten voor de ongeveer tweehonderd
arme huishoudens iets kleiner.
de oproep in de krant was een succes.
Inmiddels is vanuit allerlei kanten hulp
aangeboden.

Geweldige actie door koks van restaurants
in Roermond en Haelen
Op het moment, dat restaurants hun deuren moesten sluiten i.v.m. het coronavirus,
werd onze voedselbank Midden-Limburg
verrast door veel restauranthouders,
die verse voedselproducten aan onze
voedselbank doneerden. Veel van deze
producten werden direct uitgegeven aan
onze klanten, maar er bleef nog een grote
verscheidenheid van verse producten
over.
Hartverwarmend was dan ook een actie
van drie koks in onze regio, die spontaan
hun hulp aanboden. Zij toverden de verse
producten, die tegen de houdbaarheidsdatum aanliepen, om tot zeer smaakvolle gerechten in de vorm van kant en
klare meeneemmaaltijden. Onze klanten
ontvingen naast hun normale wekelijkse
voedselpakket ook verse tomatensoep,
chili con carne, stamppot, diverse desserts

en andere gerechten. Ook de komende
weken, zolang als de restaurants gesloten
zijn, blijven de koks zich inzetten voor onze
voedselbank.
Dank aan Thomas de Roeper, Rob Reijnen
en Joe Carmody, koks van restaurant Kasteel Aldenghoor te Haelen en restaurant
Nu Nautilus te Roermond.
Ook de overige personeelsleden van restaurant Nu Nautilus o.l.v. Shelina Martina
staken ons de helpende hand toe door
actief te ondersteunen en te zorgen voor
take-away-bakjes.
Wij ontvangen veel berichten van onze
deelnemers met teksten als “heerlijk”, “wat
een fantastische actie” en “in het weekend
een extraatje”.
Een geweldig initiatief!!!

Hoog bezoek bij VB Leiden
Op donderdag 19 maart bezochten Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit) en staatssecretaris
Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voedselbank Leiden.
Met dit bezoek wilden zij hun betrokkenheid laten zien voor het werk van alle vrijwilligers bij alle voedselbanken in Nederland en hen een steuntje in de rug geven.
De minister en de staatssecretaris waren
onder de indruk van het feit dat, ondanks
alle beperkende maatregelen, zo veel
voedselbanken in staat bleken om hun
broodnodige werk te kunnen blijven voortzetten. De Minister prees de inzet en de
creativiteit, waardoor vele voedselbanken
open konden blijven voor hun klanten.
De minister stelde vele vragen, maar vertelde ook dat op het Ministerie al gekeken
werd naar hoe de voedselvoorziening op
peil zou kunnen worden gehouden.
De twee bewindslieden deelden tot slot
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Een “voorafje”
De voorzitter van VB Zwolle stuurt elke 2
weken een bericht (een “voorafje”) naar
alle vrijwilligers.
Ten eerste om hen regelmatig te voorzien
van actuele informatie en daarnaast ook
om de betrokkenheid en het groepsgevoel te bevorderen van de vrijwilligers,
die niet allemaal op dezelfde dag werken.
Een voorbeeld staat hieronder en misschien een idee voor andere voedselbanken.
Geachte vrijwilligers,
Het corona virus is op dit moment het
belangrijkste item in het nieuws en wij
hebben daar dus ook mee te maken. Nog
even kort samengevat de adviezen van
Voedselbanken Nederland:
- klanten gespreid in tijd laten komen en
niet in groepen laten wachten maar in
rijen.
- geen handen schudden
- vrijwilligers de handen vaker wassen
- het virus is buiten het lichaam kort actief,
dus handvaten ontsmetten bij direct
hergebruik.
Bij de uitgifte van afgelopen vrijdag zijn
we al kwart over een gestart , waardoor
de rijen erg beperkt bleven. Alle vrijwilligers die die dag vroeger zijn begonnen
met werken hartelijk dank. Morgen gaan
we weer proberen vroeg te starten om de
rijen opnieuw te beperken.
Volgens de laatste richtlijnen mogen er
niet meer dan 100 mensen bij elkaar zijn.
Daar gaan we dus opletten. Alcoholgel
om te gebruiken tussen het handenwassen door is ruimschoots aanwezig en
de klanten krijgen papieren zakdoeken
aangeboden.
Ik kijk al weer uit naar ons jaarlijkse etentje: save the date donderdag 14 mei. Meer
informatie volgt zsm.

bossen bloemen uit aan de Leidse vrijwilligers en daarmee symbolisch aan alle
12.000 hardwerkende voedselbankvrijwilligers.

We beginnen morgen met de koffie die
we via de Lions Zwollerkerspel gekregen
hebben van Douwe Egberts. De actie is
vandaag afgesloten met een foto van de
koffie met twee heren van de Lions en
Jelly. Wie weet zien jullie ze volgende
week in de Peperbus of de Swollenaer
staan.
Verder is er oa melk, knoflooksaus, ice
tea, ontbijtkoek, pasta, chips en bouillonblokjes. We gaan er weer een mooi
pakket van maken.
PIeternel, Tineke en Han zijn er morgen
niet.
Tot morgen negen uur, groeten van Fenny
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Zomerkampen voor kinderen van de
voedselbank

Online kookworkshop
van een Italiaanse chef

Ook dit jaar weer organiseert Y Camps
zomerkampen voor minimagezinnen.
Kijk op onze site
https://ycamps.nl/joykids/
Kinderen in de leeftijd van 6-16 jaar kunnen, tegen een geringe vergoeding van
15.- per gezin, een week op vakantie in
Nederland. Heeft u interesse om onze

Het Coronavirus raakt ons allemaal, maar
brengt vaak ook het beste in mensen naar
boven. De Italiaanse chef Giovanni zet
kookworkshops online, waarbij hij eenvoudige, maar lekkere gerechten maakt
met gewone ingrediënten. Op de website
http://www.artixitra.nl kan iedereen stap
voor stap zien hoe je een lekker gerecht
maakt.

Heel veel nieuws

Zowel lokaal als landelijk struikelen we
bijna over het vele nieuws over de voedselbanken. Vanuit alle kanten van de
samenleving wordt gedoneerd. Geld,
eten, handjes, acties noem het maar op.
We proberen op de website en via sociale
media een compleet overzicht te geven.

flyers uit te delen stuur een mail naar
willeke@ycamps.nl of bel 035-6668777.

Kellogg’s, Dirk, Lidl, Hak, Hello Fresh,
Unilever, Postcode Loterij, Kansfonds,
Oranje Fonds, Flow Traders, Nationale
Nederlanden zijn enkele voorbeelden van
organisaties die ons te hulp schoten. Voor
de meest actuele informatie willen we jullie
vragen om de website bij te houden.

Giovanni en Monique van Artixitra

Kellogg Company helpt voedselbanken!

Kellogg Company, specialist in ontbijtgranen en snacks, zet meer dan € 1,5 miljoen
in onder de vorm van voedsel- en gelddonaties om mensen in nood te helpen in
Europa.

In samenwerking met zijn liefdadigheidspartners zal Kellogg Europe meer dan 15
miljoen producten – wat neerkomt op 66
vrachtwagens en 460 ton voedsel – verdelen aan voedselbanken en voedselprogramma’s in Duitsland, Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, België,
Nederland en Ierland.
Kellogg Company en haar liefdadigheidsfondsen zullen, naast voedselhulp,
€ 500.000 doneren om voedselbanken in
Europa te ondersteunen en hun distributienetwerken te helpen om ervoor te zorgen
dat voedsel wordt geleverd aan hen die
het meest nodig hebben.
In Nederland zal Kellogg zijn solidariteitsinitiatieven versterken en vanaf deze week
57 ton voedsel leveren aan de Nederlandse Voedselbanken, wat neerkomt op 1,9
miljoen porties. Er zal ook een bijkomende
10.000 euro aan financiële steun worden
toegewezen aan de Nederlandse Voedselbanken.

Kalender

Week van de RI & E
Internationale dag van de jeugd
Algemene Ledenvergadering
Week van de alfabetisering
Week van de voedselbanken
Algemene Ledenvergadering
Nationale Vrijwilligersdag

Luc Houben, Head of Market Kellogg
Benelux, verklaart:
“Als bedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan
de collectieve inspanningen. We hebben
in deze moeilijke tijden ervoor gekozen om
voedsel- en gelddonaties te verstrekken
aan voedselbanken in Europa ter ondersteuning van het onmisbare werk dat ze
leveren. Ons doel is om zoveel mogelijk
voedsel te krijgen bij de mensen die het
meest nodig hebben. “
Kellogg heeft een lange geschiedenis in
het ondersteunen van families en kinderen in voedselnood via het “Better Days”
platform dat in 2013 werd gelanceerd. Tot
op vandaag hebben Kellogg Company en
zijn liefdadigheidsfondsen wereldwijd bijna
€ 7 miljoen aan voedsel- en gelddonaties
ingezet om honger te bestrijden in het
kader van COVID 19.

15-19 juni 2020
12 augustus 2020
5 september 2020
7-13 september 2020
week 42 met daarin 16 en 17 oktober
28 november 2020
7 december 2020
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