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Voorwoord
De hele organisatie  
100% voedselveilig!
In de eerste week van juli hebben we met 
elkaar een uniek moment, met uniek resul-
taat bereikt. Doordat een “oranje voed-
selbank” groen werd, was op dat moment 
iedere voedselbank en elk DC binnen onze 
vereniging GROEN. Dat is een felicitatie 
waard voor de hele organisatie. Dit lukt 
immers alleen als iedere vrijwilliger, van 
intake tot uitgifte, meewerkt om veilige 
producten aan onze klanten te leveren. 
Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt 
hebben. 

Fijne zomer!
. 
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Steffie animatie voor laaggeletterden klaar: 
Hoe werkt de voedselbank?

Steffie is een bekende animatie in de we-
reld van de laaggeletterden. Ze heeft een 
eigen website. Steffie legt op een vriende-
lijke en laagdrempelige manier uit hoe bv. 
DIGID werkt. Of de OV chipkaart. En vanaf 
nu ook hoe de voedselbank werkt. Op de 
website hoewerktdevoedselbank.nl vind je 
de animatie in twee talen: Nederlands, 
Engels. Op korte termijn volgt Turks. Na de 
zomer worden vertalingen in het Arabisch 
en Tigrinya (taal van Eritrea) toegevoegd. 
De productie is tot stand gekomen dankzij 
een gift van de Fundatie van den  
Santheuvel. 
Je vindt Steffie ook op de website van 
Voedselbanken Nederland. Voedsel-
banken die Steffie willen integreren op 
hun website kunnen dat aanvragen via 

beheer@netrex.nl of 0348433886. Een link 
opnemen kan natuurlijk al heel eenvoudig.

We hebben bij de Postcode Loterij finan-
ciering aangevraagd om onder andere 
bekendheid te kunnen geven aan het be-
staan van deze Steffie animatie. In oktober 
horen we of dat gehonoreerd zal worden.

Verborgen armoede: 
Uitnodiging voor huisartsen, wijkteams etc

Voedselbank Gooi e.o. is actief derden in 
het sociale domein aan het informeren over 
het werk van de voedselbank. Zij doen dit 
in het kader van de verborgen armoede in 
de gemeente. 

Ze beogen daarmee dat derden meer po-
tentiele klanten doorverwijzen. De concept-
brief die de VB Gooi stuurt is beschikbaar 
op Voedingsbodem.

Documentairemaker ontwik-
kelt impactvol programma
Documentairemaker Pim Giel, Stichting 
Happy Motion, maakt sinds jaar en dag 
inspirerende documentaires rond het thema 
“de kracht van de kwetsbare mens”. Pim 
en zijn team zijn geïnspireerd geraakt door 
het werk van de voedselbanken en andere 
hulporganisaties die op een of andere wijze 
mensen in nood, helpen met voedsel. En 
Happy Motion doet meer. De documen-
taires die ze maken worden vertoond op 
een landelijk congres aan betrokkenen bij 
het thema. Vervolgens gaat het team het 
land en de haarvaten van de samenleving 
in. Dat gaan ze ook met dit project “er is 
genoeg” doen. Hulpverleners, wijkteams, 
onze klanten en mensen die nu nog onder 
onze radar vallen, worden uitgenodigd voor 
de film en het gesprek onder het genot van 
een duurzame maaltijd. Ook mensen die de 
intake verzorgen en andere vrijwilligers van 
voedselbanken, zullen worden uitgenodigd 
bij de lokale impactsessies. 
Pim is al aan het filmen bij enkele voedsel-
banken. De documentaire wordt gelan-
ceerd 8 oktober 2020 voor maximaal 1000 
man in De Doelen Rotterdam, als start van 
de Week van de Voedselbanken. Uitge-
breide informatie  met alle doelstellingen 
staat op de website: erisgenoeg.nl, inclusief 
een videoboodschap van onze ambassa-
deur René Froger. Wij zullen vanaf nu met 
regelmaat berichten in de MEEdeler over 
de voortgang van dit belangrijke project.

www.steffie.nl
www: hoewerktdevoedselbank.nl
https://erisgenoeg.nl/
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Ombouw Emté filialen 
In het afgelopen jaar zijn 99 
Emté filialen omgebouwd tot  
 voornamelijk JUMBO & COOP 

filialen.
Vele voedselbanken hebben van de 
mogelijkheid om op sluitingsdag het filiaal 
leeg te mogen halen, dankbaar gebruik 
gemaakt. Van een aantal van hen hebben 
wij zeer positieve berichten ontvangen, 
zowel over de kwaliteit als de kwantiteit.
Schatting op basis hiervan is een lande-
lijke opbrengst van 100 kratten gemiddeld 
per filiaal. Inhoud van de krat toch zeker 
minimaal 12 a 13 consumenteneenheden.
Totaal dus 120.000. Een prachtig resultaat. 
Ook zijn vaak gelijk afspraken gemaakt om 
deze filialen op te nemen in de bestaande 
routes van de plaatselijke voedselbriga-
des.
We willen hierbij de verantwoordelijke 
mensen hartelijk danken voor deze extra 
bijdrage.

Doe eens een  
‘calamiteitenoefening’

Bij het DC in Arnhem hield men 
onlangs een calamiteiten oe-
fening, waarbij men een recall 
(terugroepactie) van producten 

nabootste. Uit deze oefening kwamen 
knelpunten naar voren, zoals het niet up-
to-date hebben van contactgegevens en 
de bereikbaarheid van personen buiten 
kantooruren. Ook de calamiteiten checklist 
kon worden aangepast. Nu is een recall 
specifiek iets voor een distributiecentrum, 
maar voor een voedselbank zijn er andere 
actuele onderwerpen voor een calamitei-
tenplan. Denk aan een brandoefening, of 
iemand wordt onwel. Weet iedereen waar 
de AED beschikbaar is? Is er een lijst met 
actuele contactgegevens? En kan je ook 
buiten kantooruren over die lijst beschik-
ken? 
Denk er eens over als verantwoordelijke 
bij een voedselbank om een oefening (al 
is het maar op papier) te houden. Het zal 
je inzicht geven in de knelpunten binnen je 
voedselbank of DC.

NVWA publiceert inspectieresultaten
De NVWA publiceert tegen-
woordig veel inspectieresulta-
ten op de website. 
Ben je benieuwd of jouw 

leverancier hierin voorkomt en wat de 
resultaten zijn, kijk dan eens op 
https://www.openbare-inspectieresultaten.
nvwa.nl/bedrijfsinspecties  
Maar wat betekent het als een formulebe-
drijf (Voedselbanken Nederland is dat ook) 
groen is?

Een formule is groen als zij aan  
twee criteria voldoet:
-  90% van de bezochte locaties voldoet 

op alle inspectiepunten
-  minder dan 15% van de bezochte loca-

ties heeft een maatregel gekregen

Bij groene formules past de NVWA haar 
toezicht aan. Men houdt dan alleen vinger 
aan de pols bij het hoofdkantoor van een 
formule, door een “kantoor audit” uit te 
voeren (inspectie rapporten te bekijken), 
eventueel in combinatie met een beperkt 
aantal inspecties.

Waar let de NVWA op bij een inspectie 
van formulebedrijven?
Tijdens een inspectie van formulebedrijven 

legt de NVWA de nadruk op 
een aantal zaken:
-  Zijn keukens, magazijnen, 

koelcellen en andere 
bedrijfsruimten en apparatuur schoon?

- Zijn vloeren en wanden intact?
-  Worden (bederfelijke) levensmiddelen 

op de juiste temperatuur bewaard, 
gepresenteerd en verkocht?

-  Wordt er voldoende ondernomen om 
overlast door kakkerlakken, muizen of 
andere plaagdieren tegen te gaan? 

Bonus-malus
Formules die goed presteren krijgen de 
bonus van verminderd toezicht.  
Dit principe van bonus-malus is van  
toepassing op alle groene bedrijven.  
Ook voor gele formules geldt: hoe beter 
een formule het doet, hoe minder inspec-
ties de NVWA bij een volgende steekproef 
uitvoert. 

Conclusie: 
Het is dus belangrijk dat ALLE voedsel-
banken groen scoren, want wanneer men 
onvoldoende scoort kan dat gevolgen 
hebben voor het aantal inspecties dat door 
de NVWA bij de voedselbanken wordt 
uitgevoerd!

Nog plaatsen vrij in de regionale cursussen
Voor de cursus “Handboek 
Voedselveiligheid in de praktijk”  
zijn er nog enkele plaatsen vrij.
Maandag 19 augustus van 

10:30 tot 15:30 uur in Venlo. Hier zijn nog 
ruim voldoende plaatsen. De voedselbank 
is uitstekend met openbaar vervoer te be-
reiken is (100 meter van NS station Venlo).
Op maandag 26 augustus van 10:30 tot 
15:30 uur in Zwolle hebben we nog een 
beperkt aantal plaatsen vrij.
Er staat ook een cursus gepland voor  
7 oktober in Houten, maar deze zit al 
bijna vol!
Dus als je dit jaar deze cursus wilt volgen, 

schrijf je dan in voor Venlo of Zwolle  
(vol = vol).
Mocht je in Houten de cursus willen vol-
gen, schrijf je dan in, dan zetten we je op 
de reserve lijst. Mogelijk dat we daar later 
dit jaar nog een extra training organiseren.
Deze cursus is bedoeld voor (nieuwe) 
lokale coördinatoren (of bestuursleden) 
voedselveiligheid.
Omdat het aantal deelnemers beperkt 
is, kan in principe maar één persoon per 
voedselbank deelnemen.  Men kan zich 
aanmelden via het e-mailadres:
teamvoedselveiligheid@voedselbanken-
nederland.nl 

Vacature Adviseur Voedselbanken Zuid West NL
De werkgroep waarborging voedselvei-
ligheid zoekt nog een adviseur voor 30 
voedselbanken in de regio Zeeland / West-
Brabant. Belangrijk is dat je ervaring hebt 
bij een voedselbank, bij voorkeur als coör-
dinator of bestuurslid. We helpen je graag 
om de kennis over voedselveiligheid bij te 
spijkeren. De volledige functieomschrijving 
vind je hier: 
https://werkenbijvoedselbanken.nl/vacatu-
res/adviseur-voedselveiligheid-houten-2/ 

https://www.openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl/bedrijfsinspecties
https://werkenbijvoedselbanken.nl/vacatures/adviseur-voedselveiligheid-houten-2/
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Snelstartgids voor  
preventiemedewerkers in 
vrijwilligersorganisaties 
beschikbaar

In nauwe samenwerking met 
Voedselbanken Nederland, 
heeft TNO een speciale uitgave 
van de veelgebruikte Snelstart-

gids voor Preventiemedewerkers ontwik-
keld, gericht op vrijwilligersorganisaties. 
Deze Snelstartgids is, nu al net als de 
‘normale’ Snelstartgids voor preventieme-
dewerkers, gratis te downloaden via inPre-
ventie. De versie voor de voedselbanken 
wordt derde week juli op Voedingsbodem 
geplaatst. 

In een persbericht zegt Edsko Swager-
man, de vrijwilliger die zich bezighoudt 
met het beleid en de uitrol van ‘veilig 
werken bij de voedselbanken’: “De Snel-
startgids voor preventiemedewerkers is 
een uitermate praktisch hulpmiddel voor 
preventiemedewerkers in bedrijven. We 
wilden dit stappenplan graag beschikbaar 
stellen aan onze preventiemedewerkers, 
maar bepaalde passages en woordkeuzes 
waren teveel gericht op het bedrijfsleven 
en daardoor minder herkenbaar voor onze 
medewerkers. In overleg met TNO hebben 
we daarom een speciale uitgave voor 
vrijwilligersorganisaties ontwikkeld.”

Praktisch stappenplan
In de Snelstartgids voor Preventiemede-
werkers vind je praktische tips voor het 
werk als preventiemedewerker. Preven-
tiemedewerkers worden stapsgewijs 
geholpen bij het invullen van hun rol en 
het uitvoeren van de taken. Daarbij wordt 
verwezen naar verschillende websites en 
organisaties die nuttige informatie bieden. 
De Snelstartgids voor preventiemedewer-
kers vind je op Voedingsbodem.

Binnenkort als drukwerk beschikbaar
De Snelstartgids komt beschikbaar als 
drukwerk in de huisstijl van Voedselbanken 
Nederland. 
Deze zal op de 
ALV van 
september 
uitgereikt 
worden aan 
geïnteresseer-
den.  

Opleiding fondsenwerving: input gevraagd
Fondsenwervers zijn moeilijk te 
vinden. Ze zijn onmisbaar om 
de benodigde gelden voor onze 
vereniging en voedselbanken te 
verkrijgen.

Onze zoektocht naar vrijwilligers die willen 
fondsenwerven heeft de afgelopen jaren 
(te) weinig opgeleverd. Dat heeft ons doen 
besluiten om een ‘opleiding  Fondsen-
werven’ te ontwikkelen. Deze opleiding is 
bedoeld voor zowel landelijke als lokale 
fondsenwervers. We zijn voor het maken 
van de opleiding, die speciaal op onze or-
ganisatie wordt afgestemd, in zee gegaan 
met het bureau Offspring.  
Zij hebben de afgelopen periode meerde-
re voedselbanken bezocht. Offspring heeft 
een enquête opgesteld om meer en beter 

in kaart te kunnen brengen óf er 
behoefte is aan meer fondsenwer-
vingskennis en hoe die het beste 
zou kunnen worden aangeboden.
Hierdoor zal de opleiding nog meer 
op maat kunnen worden gemaakt 

en denkt Offspring beter op onze wensen 
in te kunnen spelen.

Komende week wordt via de mail de link 
naar de enquête naar de besturen van de 
voedselbanken gestuurd.  We hebben in 
deze MEEdeler ook alvast de link opge-
nomen zodat jullie nu al zouden kunnen 
beginnen. 
We zien jullie input graag vóór 26 juli. 
Alvast hartelijk dank namens het team 
Fondsenwerving en Offspring.

Fondsenwerving gestart via app  
Too Good To Go 
Team Fondsenwerving ging dit voorjaar in 
gesprek met Too Good To Go,  de succes-
volle app om voedselverspilling tegen te 
gaan. Doel was om te kijken of we lande-
lijke kunnen samenwerken om bv. donaties 
binnen te halen. We hebben immers een 
gemeenschappelijke doelstelling: het voor-
komen van verspilling van goed voedsel. 

Dit heeft ertoe geleid dat Voedselbanken 
Nederland sinds 21 juni een account heeft 
gekregen in hun app. Op dit moment zijn 
de locaties van de 10 distributie centra 
opgenomen in hun app. Mensen kunnen 
nu zowel een magic box kopen en ook een 
donatie van 4,99 euro doen aan voedsel-
banken Nederland.

In de eerste twee weken werd al 1200 euro  
gedoneerd. We kijken uit naar een verdere 
succesvolle samenwerking.

ANBI-regels  

Let op de communicatie verplichtingen
Het is de bedoeling dat iedere voedsel-
bank de ANBI status heeft en behoudt. Bij 
diverse voedselbanken wordt op de web-
site niet aan alle ANBI informatie verplich-
tingen voldaan. Bij ongeveer 10% van de 
voedselbanken valt het volgende op:
-   Niet iedereen heeft de jaarrekening / het 

jaarverslag 2018 op de website gepubli-
ceerd

-   Soms staan nog afgetreden bestuurders 
vermeld op de website

-   Het RSIN/fiscaal nummer was niet altijd 
te vinden.

We verzoeken elk bestuur om te contro-
leren of de voedselbank voldoet aan alle 
publicatie verplichtingen.
Wat bij sommige voedselbanken positief 
opvalt is, dat er op de website een aparte 

ANBI-button (of vergelijkbaar) gemaakt is,  
waaronder alle ANBI documentatie staat. 
Zo’n oplossing is van harte aan te bevelen.

https://www.voedselbankennederland.nl/welkom-bij-de-voedingsbodem/
https://survey.sogusurvey.com/r/6Q6flg
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Nieuwtjes van andere voedselbanken
Gratis VOG aanvragen 
mogelijk
Van VB Venlo vernamen wij dat een 
voedselbank gratis een VOG (Verklaring 
Omtrent het Gedrag) kan aanvragen bij 
Mijn Justis. Dat kan echter alleen als de 
voedselbank zelf de intake van klanten 
doet. Voedselbanken die de intake niet zelf 
doen, komen (nog) niet voor deze regeling 
in aanmerking. 
De aanvraag gaat via de website: 
https://www.gratisvog.nl/aanmeldformulier. 
De voedselbank moet beschikken over de 
mogelijkheid van E-herkenning (niveau 1), 
ze moet een KvK inschrijving hebben en 
de vrijwilligers voor wie een VOG wordt 
aangevraagd, moeten beschikken over 
DigiD. Ook is een eis dat de voedselbank 
moet beschikken over een actief en gede-
gen preventie- en integriteitsbeleid. Wie 
dat nog niet heeft, kan even wachten tot de 
Algemene Ledenvergadering van  
 september a.s. In die vergadering zal een 
voorstel voor zo’n beleid ter goedkeuring 
aan de leden worden voorgelegd.  
Wij begrijpen dat VB Venlo op deze vraag 
heeft verwezen naar haar eigen website. 
De kosten voor de E-herkenning plus 
goedkeuring van de gratis VOG-regeling 
voor een voedselbank bedragen eenmalig 
minder dan € 100 voor 3 jaar (afhankelijk 
van de leverancier die je kiest). Nadere in-
formatie bij Jouke Schat of bij de secretaris 
van de Voedselbank Venlo, Joep Hollman 
(secretariaat@voedselbankvenlo.nl).  

Implementatie Voorraadbeheersysteem (VBS) Myfactory: 

Eerste mijlpaal bereikt
Vorige maand hebben jullie een eerste 
introductie kunnen lezen van het VBS-
project. Dit werd aangeduid als een ‘Plan-
ningssysteem’’, maar een betere omschrij-
ving  is Registratiesysteem. 
We registeren klanten en leveranciers. 
Maar belangrijker, ook artikelen en voor-
raad, en in- en uitslagen. Het doel van het 
project is het inzichtelijk maken van voor-
raadinformatie van en voor alle DC’s, en 
het vastleggen van oorsprong en bestem-
ming van alle producten. Daardoor kunnen 
ook vragen van onze leveranciers goed 
worden beantwoord (bijvoorbeeld met het 
oog op terugroepacties). Het systeem dat 
we gekozen hebben, heet Myfactory. Dit 
systeem gaat ons ook helpen de voedsel-

veiligheid te borgen, bijvoorbeeld door aan 
te geven in welke temperatuurzone een 
product opgeslagen moet worden. 
Zoals vorige maand reeds aangegeven 
werd, werken vier van de DC’s al enige 
jaren met Myfactory. Recent bereikten zij 
een eerste mijlpaal! In het weekend van 
15 en 16 juni is een update van Myfactory 
vrijwel probleemloos doorgevoerd. De vier 
DC’s werken nu met de laatste versie van 
het systeem. Hierdoor hebben zij de mo-
gelijkheid nieuwe functionaliteiten te gaan 
gebruiken. Specifiek voor de voedselbank 
is bijvoorbeeld de mogelijkheid ingebouwd 
de temperatuur van inkomende goederen 
te registreren, ook weer met het oog op 
voedselveiligheid. Ook kunnen we nu gaan 

onderzoeken welke 
processen in de DC’s 
we gaan ondersteu-
nen met handtermi-
nals (kleine draagbare 
computers). Dit wordt 

in de praktijk vaak ‘scanning’ 
genoemd.
De ervaringen die we de ko-
mende periode gezamenlijk 
opdoen met de laatste versie 
van Myfactory en de nieuwe 
functies, nemen we uiteraard 

allemaal mee naar de overige DC’s, die 
nog met de implementatie moeten starten. 

De planning voor dit vervolgtraject wordt 
nog uitgewerkt.  Daar over praten we jullie 
verder bij in een volgende nieuwsbrief.
Landelijke projectgroep VBS

Bestuursleden en klanten Voedselbank Westerkwartier koken 
samen in nieuwe workshop
Het is een hele kunst om met goedkope 
ingrediënten steeds maar weer met fan-
tasie een maaltijd te bereiden. Fernande 
Riemens van Love2Cook keek naar de 
producten die in het depot van de Voed-
selbank aanwezig zijn. Ze kreeg ook de 
beschikking over groentes die op dit mo-
ment geoogst worden op het Tuuntje, de 
voedseltuin in Westerkwartier.  
Met deze gegevens fantaseerde ze de 
heerlijkste recepten, die samen werden 
toebereid. Een leerzame en zeer gezellige 
bijeenkomst, die voor herhaling vatbaar is, 
volgens de voedselbank van Westerkwartier.

Blije gezichten in Westerkwartier. 
Foto: Voedselbank Westerkwartier

Minder voedselverspilling? Helpen wij al aan mee!
VB Apeldoorn plaatste onderstaand artikel 
in hun Nieuwsbrief. Wij nemen dat graag 
over.
Het klimaatakkoord heeft, letterlijk, heel wat 
voeten in de aarde. Onderstaand plaatje 

geeft een mooi overzicht van de plannen in 
de landbouw. En wat mooi om te zien dat 
wij hier al een flinke bijdrage aan hebben, 
samen met de supermarkten en allerlei  
andere leveranciers die ons bevoorraden. 

Wij doen al aan  
minder voedsel- 
verspilling!!! 
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Kalender 
Internationale dag van de jeugd  12 augustus 2019
Algemene Ledenvergadering  7 september 2019
Week van de alfabetisering  9-15 september 2019
Week van de Voedselbanken  14 t/m 20 oktober 2019
Wereldvoedseldag  16 oktober
Internationale Dag voor uitroeiing armoede  17 oktober 2019
Internationale dag van de rechten  
van het Kind  20 november 2019
Algemene Ledenvergadering  30 november 2019
Nationale Vrijwilligersdag  7 december 2019

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van  
Voedselbanken Nederland.
Eindredactie: Pien de Ruig
Vormgeving: Walter Luykenaar
Met dank aan: bestuursleden Voedsel-
banken Nederland, Ed Claassens en vele 
andere vrijwilligers bij de voedselbanken.
© Vereniging Voedselbanken Nederland
Meidoornkade 19, 3992 AG Houten 
E-mail: welkom@voedselbankennederland.nl 
www.voedselbankennederland.nl
Overname van artikelen in andere publica-
ties is toegestaan. Vermelding van  
Nieuwsbrief Voedselbanken Nederland als 
bron wordt daarbij op prijs gesteld.

Langer dan een half jaar  
niet ingelogd?
Account op Voedings-
bodem verwijderd
Om redenen van beveiliging en spam, 
zullen we accounts op Voedingsbodem 
waarmee al langer dan een half jaar niet is 
ingelogd, verwijderen. Mocht jouw account 
verwijderd zijn, dan kun je gewoon een 
nieuw account aanmaken. 

Gezocht: 
Voedselbank waarmee we 
verstoppertje-evenement 
kunnen organiseren in  
Week 42
In de MEEdeler berichtten wij reeds 
eerder over het idee om in week 42 een 
recordpoging te doen. En wel: het record 
Verstoppertje verspreken. Dat zou een 
prachtig haakje zijn naar het landelijke 
project “onder de Radar” en we zouden er 
naar verwachting genoeg media aandacht 
voor kunnen krijgen. Omdat we te weinig 
reactie kregen vanuit het land, hebben we 
besloten te onderzoeken of we er in plaats 
van een landelijk, een lokaal evenement 
van kunnen  maken. We verwachten daar-
mee nog steeds media aandacht te kun-
nen genereren. We zijn op zoek naar een 
voedselbank die hier interesse in heeft. 
Het idee is dat we het gezamenlijk (lokaal 
met landelijk) organiseren. Als je meer wilt 
weten, vraag het epauel@gmail.com.

Burendag organiseren?
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest 
dat je samen viert met je buren en de buurt 
op de 4e zaterdag in september.
Het is een dag waarop je gezellig samen 
komt en waarbij veel mensen iets goeds 
doen voor elkaar en de buurt. Vanaf nu 

kunnen de nieuwe activiteiten worden 
aangemeld en kan een financiële bijdrage 
voor de activiteit worden aangevraagd.
Je kunt het digitale aanvraagformulier en 
alle voorwaarden en mogelijkheden vinden 
op www.burendag.nl. 

Wereldcup vrouwenvoetbal deelt met  
voedselbank
Tijdens de wedstrijden voor het WK vrou-
wenvoetbal in Frankrijk, waar Nederland 
de 2e plaats veroverde, werd er in en om 
de stadions in verschillende Franse steden 
uiteraard eten verkocht.
Alle niet verkochte etenswaren, waar-
onder sandwiches, quiches, salades en 
fruit, werden na afloop gedoneerd aan de 
diverse voedselbanken in de buurt.
In het totaal ging het om 6 ton aan voed-
sel! Voor alle Fransen, die net als in ons 

land, afhankelijk zijn van een voedselbank, 
was dit een welkome aanvulling.
 

Storytellers zijn aan de slag
Meer voedselbanken gezocht
Medewerkers van het StorytellersGilde zijn 
inmiddels geïntroduceerd bij een aantal 
voedselbanken en de eerste verhalen van 
klanten worden geschreven. We zoeken 
nog veel meer voedselbanken die mee wil-
len helpen. Wat is het idee? De professio-
nele storytellers willen verhalen van klanten 
optekenen. Hoe meer hoe beter. De rode 

draad bij de verhalen is “schaamte over-
winnen’. Vanzelfsprekend kunnen klanten 
als ze dat willen anoniem blijven. 
We zullen de verhalen zo breed als moge-
lijk delen. De verhalen zijn natuurlijk ook 
beschikbaar voor de voedselbanken. 
Wil je helpen? Laat het ons weten op 
communicatie@voedselbankennederland.nl

https://www.voedselbankennederland.nl/
www.facebook.com/voedselbankennederland
https://instagram.com/voedselbankennederland/
https://twitter.com/VoedselbankenNL
http://bit.ly/1BM2y7t



