
Update  
coronabeleid

Het coronabeleid staat weer 
in de schijnwerpers.  
Op de voedingsbodem vind 
je een update van de  

Handleiding coronabeleid (Versie 6.0).

Nieuwe en actuele onderwerpen zijn 
‘vaccinatie’, ‘privacy’, ‘toegangsbeleid’ en 
‘corona check-app’. Met de ervaringen van 
de afgelopen anderhalf jaar verwachten we 
dat voedselbanken verantwoord open 
kunnen blijven en onze klanten op een 
veilige manier wekelijks van voedsel kunnen 
voorzien. Ondanks dat veel van onze klanten 
en vrijwilligers behoren tot de risicogroepen 
(zoals ouderen en mensen met een kwets-
bare gezondheid) voor wat betreft het 
coronavirus. 

De verschillen per voedselbank zijn groot, in 
omvang en werkwijze. Daarom zal het 
bestuur van iedere voedselbank de eigen 
situatie moeten beoordelen en een protocol 
moeten maken dat toepasselijk is voor de 
eigen locatie(s). Volg hierbij ook maatregelen 
die de (lokale) overheid ons oplegt. Belang-
rijk is dat vrijwilligers, klanten en bezoekers 
zich houden aan de basisregels zoals die in 
het eerste hoofdstuk van de Handleiding zijn 
beschreven. Heb je vragen over praktische 
toepassingen, stuur dan een e-mail naar 
operationeelteam@voedselbankennederland.nl    

Soupalicious en Albert Heijn: 
al 100.000 extra kommen soep  
voor de voedselbank
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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord
We gaan weer een drukke periode tege-
moet. Vooral bij de lokale voedselbanken 
heerst grote drukte door alle extra donaties 
die we in ontvangst mogen nemen om aan 
onze klanten te verstrekken. Gelukkig 
kunnen we rekenen op de hulp van onze 
vrijwilligers! Ook landelijk merken we op 
verschillende manieren de extra drukte. 
Bijvoorbeeld de laatste Algemene Ledenver-
gadering van dit jaar op 27 november a.s., 
waar de voedselbanken een aantal belang-
rijke besluiten gaan nemen. Er staan zoveel 
onderwerpen op de agenda, dat we ook 
voorstellen op 12 februari 2022 een extra 
vergadering van de ALV te houden. Zet het 
vast in de agenda!

Graag begroet ik jullie de 27e november (wel 
digitaal) en wens jullie alle succes met de 
komende drukke periode
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

(vervolg op pagina 2)

Kregen veel voedselbanken al liefst 1,5 
miljoen kommen soep via de sociale  
onderneming Soupalicious, dan mogen 
we ons nu opmaken voor nog meer. 
Vanaf eind september verkopen 700 
winkels van Albert Heijn door heel  
Nederland Soupalicious. Met hun one-
for-one-filosofie ‘1 kom voor jou is ook  
1 kom voor de voedselbank’ gaat de  
teller nu nog harder lopen.

In 6 weken tijd heeft de verkoop bij Albert 
Heijn al zo’n 100.000 extra kommen soep 
opgeleverd voor de voedselbanken. En dit 
kunnen er nog veel meer worden als het 
winkelend publiek eenmaal de weg naar 
deze mooie soepen heeft gevonden. Daarbij 
zou Soupalicious wel wat hulp kunnen 
gebruiken.
“Hoe meer mensen weten dat ze een soep 
kunnen weggeven als ze er een kopen, hoe 
meer kommen er naar de lokale voedselban-
ken zullen gaan”, zegt Soupalicious-oprich-
ter Milco Aarts. “Vooral voedselbanken in 
steden met veel AH-vestigingen als Amster-
dam, Almere, Den Haag, Rotterdam en 
Eindhoven kunnen bijvoorbeeld wat publici-
teit genereren met de plaatselijke Albert 
Heijnwinkels die Soupalicious verkopen. Als 
een lokale krant of omroep er wat aandacht 
aan besteedt, worden er meer soepen 
verkocht en dus ook gedoneerd.”
Soupalicious zal zelf de lokale media 
benaderen in steden waar vijf of meer 
AH-winkels de soepen verkopen. Wil je als 

voedselbank zelf ook iets doen aan promotie 
om zo structureel meer soep te krijgen, dan 
heeft Soupalicious hier mogelijkheden voor. 
Stuur bij interesse een mailtje aan  
donna@soupalicious.nl.

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/handleiding-coronabeleid-versie-6-0-november-2021/
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Voedselhulp en Bijstandsuitkering
Door een uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep van 23 augustus 2021 
over boodschappen die een moeder aan 
haar dochter met een bijstandsuitkering 
in Wijdemeren gaf, is de ongewenste 
verrekening van noodhulp die voedsel-
banken geven met bijstandsuitkeringen 
weer eens nadrukkelijk in het nieuws 
gekomen.

De zaak
Omdat boodschappen in beginsel niet als 
gift kunnen worden aangemerkt, waardoor 
de gemeente Wijdemeren ze niet buiten 
beschouwing kon laten op grond van een 
zogenaamd ‘ruimer giften-beleid’, mocht  
de gemeente de tegenwaarde van de 
boodschappen met de bijstandsuitkering 
verrekenen.
Er werd in deze zaak op aangeven van de 
advocaat van de dochter wel nog een 
vergelijking gemaakt met door voedselban-
ken verstrekte voedselpakketten.  
De Centrale Raad van Beroep bepaalde 
hierover echter dat de tegenwaarde van de 
voedselpakketten niet behoeft te worden 
verrekend met een bijstandsuitkering omdat 

dit noodhulp is, die slechts onder bijzondere 
voorwaarden én voor een bepaalde tijd 
wordt verleend.

Standpuntbepaling SZW
Feit is dat uiteindelijke afweging hierover bij 
elke afzonderlijke gemeente ligt. De minister 
van SZW ziet dat dit tot landelijke ongelijk-
heid kan leiden en hoewel dit nu niet in 
nadere wetgeving kan worden vastgelegd 
gezien de demissionaire status van de 
regering heeft de minister hierover in 
september een advies naar alle gemeenten 
gestuurd waarin onder meer staat:
“Zolang sprake is van noodhulp, acht ik 
het in lijn met de bedoeling van de wet 
om aan de ontvangst van voedselpakket-
ten van de voedselbank geen consequen-
ties voor de bijstandsverlening te verbin-
den. Daarbij adviseer ik gemeenten als 
het gaat om het oordeel of de ondersteu-
ning noodzakelijk is zoveel mogelijk 
aansluiting te zoeken bij het oordeel van 
de voedselbanken.”

In een recente brief van de staatssecretaris 
van SZW aan de Tweede Kamer wordt hier 

nog eens naar verwezen:
“In dit kader is het ook belangrijk om te 
herhalen dat gemeenten in het Gemeen-
tenieuws van september zijn opgeroepen 
om bij de beoordeling van de noodzake-
lijkheid van de ondersteuning van de 
voedselbank zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij het oordeel van de voedselban-
ken. Dit in relatie tot de uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep op 23 augus-
tus jl. in de zaak van de gemeente 
Wijdemeren. De zaak gaat over het 
omgaan met de structurele ontvangst van 
boodschappen bij de vaststelling van de 
hoogte van de bijstand.”

Tenslotte
Mocht in een gemeente onverhoopt een 
ander inzicht bestaan over de verrekening 
van noodhulp, dan zou het advies van de 
minister zeker steun kunnen geven om dit bij 
die gemeente aan te kaarten.

Vragen?
Contactpersonen VBN: Leo Wijnbelt, 
voorzitter en Aart Barkey Wolf, secretaris.

Verplichte UBO-registratie
Alle stichtingen in Nederland (waaron-
der de voedselbanken) moeten vóór 27 
maart 2022 bij de Kamer van Koophan-
del hebben aangemeld wie de belang-
hebbenden van hun stichting zijn: de 
UBO’s.

Wat is een UBO?
UBO is de afkorting van de Engelse term 
‘ultimate beneficial owner’, dat wil zeggen 
degene(n) die de uiteindelijke zeggenschap 
(beslissingsbevoegdheid) over de stichting 
heeft of hebben. Wie dat zijn moet worden 
vastgesteld via de vragen in het stappenplan 
dat bereikbaar is op de site van Kamer van 
Koophandel. Bij vrijwel alle voedselbanken 
zullen als de UBO’s worden aangemerkt alle 
bestuursleden die gezamenlijk de besluiten 
over de gang van zaken nemen. Hun namen 
en functies moeten aan de Kamer van 
Koophandel worden doorgegeven. Dit is dus 
een nieuwe verplichting naast de al bestaan-
de verplichting tot inschrijving in het  
Handelsregister met de daar al vermelde 
gegevens.

Aan wie en hoe moet je dit aanmelden?
De namen en bevoegdheden van de 
bestuursleden moeten worden doorgegeven 
aan de Kamer van Koophandel. Dat kan 
digitaal via www.kvk.nl/ubo waarna je 
opnieuw een stappenplan moet volgen.  

Er staat ook bij wat je bij de hand moet 
hebben: het KvK-registratienummer, de 
DigiD en het bankrekeningnummer van de 
voedselbank, de identiteitsbewijzen van de 
bestuursleden en de data van hun benoe-
ming. Als je problemen hebt bij het invullen 
van een stappenplan kun je bellen of mailen 
met Bertus v.d. Bergh van juridische zaken 
VBN, telefoon 06-15272305 en e-mailadres  
bertus.vandenbergh@voedselbankennederland.nl 

Waarom is er een UBO-register?
Het UBO-register is ingesteld om transpa-
ranter te maken wie er bij in Nederland 
gevestigde organisaties uiteindelijk aan de 
touwtjes trekt met het doel witwaspraktijken 
en terrorismefinanciering beter te kunnen 
bestrijden. Het komt voort uit Europese 
regelgeving.

Relatie met de Modelstatuten voor  
voedselbanken
In dit artikel is uitgegaan van bevoegdheden 
van bestuursleden zoals die zijn beschreven 
in de Modelstatuten voor een voedselbank. 
Op zich is er geen directe relatie met de 
UBO-registratie, maar het is een goede 
gelegenheid om even te herinneren aan de 
afspraak van de Algemene ledenvergadering 
dat alle aangesloten voedselbanken deze 
modelstatuten op 1 juli 2022 overgenomen 
zullen hebben. 
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Trainingen  
voedselveiligheid  
uitgesteld

In verband met de huidige 
coronamaatregelen is besloten 
de geplande trainingen in 
november/december op het 

gebied van voedselveiligheid te annuleren.

Het gaat om de volgende trainingen:
• Training voedselveiligheid  
 30 november
• Training voedselveiligheid  
 2 december
•  Workshop temperatuurborging en 

kwaliteit  
 23 november
•  Workshop temperatuurborging en 

kwaliteit    
14 december

Mensen die zich al hadden aangemeld 
hebben hierover een e-mail ontvangen.
Zodra we de trainingen weer op een 
verantwoorde manier kunnen organiseren 
zullen we nieuwe data plannen

Thermometers die door de 
voedselbanken worden ge-
bruikt, moeten minimaal eens 
per jaar worden gekalibreerd. 

Voorheen konden thermometers tijdens 
de Algemene Ledenvergadering worden 
ingeleverd. Omdat de vergadering van 
27 november 2021 digitaal plaatsvindt, 
bieden we de mogelijkheid om de ther-
mometers die voor ‘gratis kalibratie’ in 
aanmerking komen op te sturen.

In de documenten ‘gratis kalibratie’ van 
Testo en Gullimex versie 20211109 wordt 
aangegeven welke meters er voor gratis 
kalibratie in aanmerking komen. Deze 
documenten zijn te vinden op Voedingsbo-
dem (Voedselveiligheid).
Criteria voor het opsturen zijn:
• Voedselbank tot 100 klanten:  
 1 thermometer
• Voedselbank met 100 tot 300 klanten: 
 maximaal 2 thermometers
• Voedselbank met meer dan 300 klanten: 
 maximaal 3 thermometers

Wanneer insturen?
De thermometers kunnen worden opge-
stuurd tussen 3 en uiterlijk 12 januari 2022. 
Stuur de thermometers naar: Voedselbank 
Oost Twente, Nijverheidsstraat 97,  
7575 BH Oldenzaal, t.a.v. D. v/d Berg.
Verstuur de thermometers in een envelop of 
doosje (stevig genoeg voor verzending van 
thermometers) inclusief een compleet 

ingevuld formulier en een geadresseerde 
retourenvelop (ook geschikt voor verzending 
van thermometers). Voor Testo en Gullimex/
Ebro staan er aparte formulieren op  
Voedingsbodem (Voedselveiligheid).  
De thermometers worden na ontvangst en 
verwerking opgestuurd naar de beide 
bedrijven. Na terugkomst van de meters 
worden deze geretourneerd naar de 
Voedselbank, samen met een geldig 
certificaat.

Zelf kalibreren
Een recent gekalibreerde meter kan, indien 
nodig, gebruikt worden als moederthermo-
meter voor het zelf kalibreren van andere 
thermometers. Zelf kalibreren is ook mogelijk 
met behulp van ijs- en kokend water. Weten 
hoe? In het infobulletin ‘Thermometers, 
temperatuur meten, kalibreren (versie 2020)’ 
worden deze procedures beschreven.  
Er moet wel registratie plaatsvinden. Een 
voorbeeld hiervan staat op Voedingsbodem.

Kalibreren thermometers

Aanbieding klapkratten en dolly’s
Schiphorst BV heeft speciaal voor de 
voedselbanken een aanbieding voor 
klapkratten en dolly’s. De traditionele groen/
oranje, industriële klapkratten zijn makkelijk 
in- en uit te klappen, bieden een hoog 
draagvermogen en hebben een lange 
levensduur. 

De actieprijs voor het klapkrat is: € 7,45 
(standaardprijs € 15,47).
Bestellen via schiphorstbv.nl/klapkrat.  
De dolly’s voor euronorm kratten worden 
geleverd tegen een actieprijs van € 21,55 
(standaardprijs € 40,50).  
Check www.schiphorstbv.nl/dolly

mailto:teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/info-bulletin-november-2021-thermometers-temperatuur-meten-kalibreren/
https://www.schiphorstbv.nl/inklapbare-bak-600x400x238-mm-1111/?utm_source=Non+Food&utm_medium=email&utm_campaign=Juni+2017
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D.E. waardepunten 
actie

Ook dit jaar kan je in december weer D.E. 
waardepunten inleveren voor de voedsel-
bank. Dit is alweer de 10e editie van deze 
succesvolle actie! Doe je als voedselbank 
mee met deze actie? Dan ontvang je het 
draaiboek 2021 en houden we je op de 
hoogte van de voortgang van deze actie.  
Je kunt bij ons ook de verzameldozen 
bestellen. Deze zijn erg handig om bij de 
inzamelpunten, bijvoorbeeld supermarkten, 
te plaatsen.

Hoe kan je meedoen aan de actie?
Wil je meedoen aan de actie en/of een 
verzameldoos ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar
DE-actie@voedselbankennederland.nl 
Vermeld hierbij duidelijk voor welke voedsel-
bank en het eventuele aantal dozen dat je 
wenst. Je ontvangt binnen enkele dagen 
een reactie. 

Dirk statiegeldactie 
De klanten van Dirk van den Broek kunnen 
vanaf 5 december tot en met 29 janu-
ari 2022 voor het negende jaar op rij de 
opbrengst van hun statiegeldflessen aan de 
voedselbank doneren. Vorig jaar goed voor 
een bedrag van ruim 59.000 euro. We hopen 
ook deze keer op een succesvolle actie!

Ambassadeur Danny Blind

Danny Blind is een voormalig Neder-
landse profvoetballer van Sparta Rot-
terdam, Ajax en het Nederlands elftal. Hij 
had diverse functies bij Ajax, is bonds-
coach geweest van het Nederlands elftal 
en is sinds april 2018 commissaris bij 
Ajax. Danny is vanaf 2018 ambassadeur 
van Voedselbanken Nederland.

Waarom ben je ambassadeur van  
Voedselbanken Nederland geworden?
“Omdat ik het gelukkig goed heb, help ik 
graag mensen die het wat minder hebben 
en bij de voedselbank klant zijn. Dat geldt 
helaas voor best een grote groep”. 

 Wat vind je van de voedselbank?   
“De voedselbank zou er natuurlijk helemaal 
niet hoeven te zijn in zo’n rijk land als  
Nederland. Maar voor de mensen die 
gebruik maken van de voedselbank is het 
mooi dat deze organisatie bestaat! Meer 
dan 10.000 vrijwilligers voorzien wekelijks 
mensen van voedsel. Allemaal belangeloos, 
dat is toch fantastisch!”.

Wat doe je als ambassadeur?
“Dat verschilt per keer. Ik heb bijvoorbeeld 
voor de statiegeldactie van de Dirk van 
den Broek een waardecheque in ontvangst 
mogen nemen voor de voedselbank. Voor 
het 8e jaar op rij had Dirk van den Broek 
deze actie georganiseerd. Dat is natuurlijk 
geweldig en ik zet me daar graag voor in. 
Daarnaast probeer ik mijn steentje bij te dra-
gen door het werk van de voedselbank uit te 
dragen in de media”. 
 
Heb je nog tips voor ons?   
“De voedselbank staat als een huis! Ik denk 
dat het goed is om zoveel mogelijk aandacht 
voor de voedselbank te blijven vragen, zodat 
we mensen die afhankelijk zijn van de voed-
selbank kunnen blijven helpen. Nogmaals 
hulde voor alle vrijwilligers die dit allemaal 
mogelijk maken!”. 

Picnic maaltijd- 
pakketten
Vanaf 6 december gaat online supermarkt 
Picnic actie voeren voor de voedselbank, in 
navolging van de succesvolle acties in 2018, 
2019 en 2020. Tijdens de actie die loopt 
tot en met eind december, kunnen Picnic 
klanten een maaltijdpakket aan de voedsel-
bank doneren. Zoals een Italiaanse maaltijd, 
met producten als spaghetti, tomaten en 
pastasaus. Afgelopen jaar leverde de actie 
14.760 door klanten gedoneerde maaltijd-
pakketten op, die in de vorm van 123.300 
houdbare producten aan de voedselbank zijn 
geschonken.
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Gratis e-boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’ 
Het boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’ werd 
afgelopen zomer uitgebracht door HAN 
Health. Het laat zien hoe groot de kloof is 
tussen beleidsmakers en mensen die in 
armoede leven. Het boek is geschreven door 
experts én mensen met ervaringskennis.  
De 8 aanbevelingen vormen de structuur van 
het boek. De hoofdstukken bestaan uit 
ervaringsverhalen, onderzoeksfeiten, tips en 
meer. Schrijver Jeroen Otten: “Alle hoofd-
stukken zijn relevant voor iedereen. Ze 
maken je bewust van allerlei dynamieken 
buiten je eigen bubbel”. Meer weten over dit 
boek? Lees meer. 

Boek bestellen
Je kunt het boek gratis downloaden. Lees je 
liever een gedrukt exemplaar? Dat kan ook. 
Bestel dan het boek voor 9,99 (+ €2,50 
verzendkosten) via het bestelformulier. Of ga 
naar de HAN Campusstore (Arnhem of 
Nijmegen) en koop daar een exemplaar. Je 
steunt daarmee een initiatief om ‘menstrua-
tie-armoede’ terug te dringen. Voor de prijs 
van het boek wordt maandverband gedo-
neerd aan vrouwen die dit zelf niet kunnen 
betalen. 

Voedselbanken Academie update 

Zoals je misschien al hebt meegekre-
gen, is de Voedselbanken Academie 
vorige maand live gegaan. Inmiddels 
hebben al veel vrijwilligers de weg naar 
de Voedselbanken Academie gevonden. 
Zo zijn er inmiddels al 290 geregistreer-
de gebruikers! 
 
Graag houden we jullie vanuit Team Training 
en Opleiding via de MEEdeler maandelijks 
op de hoogte van het wel en wee van de 
Voedselbanken Academie. 
 

Wist je dat…. 
•  de vrijwilligers van het team Training en 

Opleiding de Voedselbanken Academie 
beheren? 

•  zij de vragen beantwoorden die binnen 
komen op:  
leren@voedselbankennederland.nl? 

•  zij hun best doen om de vragen uiterlijk 
binnen 48 uur (op werkdagen) te 
beantwoorden? 

Er zijn in totaal 309 trainingen geopend, 
waarbij de training ‘Frans in twee weken’ in 
de maand oktober bijna 35 keer geopend is. 

Ben jij ook nieuwsgierig geworden naar de 
Voedselbanken Academie? Kijk dan snel op 
https://voedselbankennederland.nl/leren/ en 
lees hoe je toegang krijgt tot de Voedselban-
ken Academie. 
Tot de volgende maand! 

Een aantal cijfers en feiten gebaseerd op de maand oktober

Kerstkaart  
beschikbaar
Ook dit jaar maken we een kerstkaart. 
Voedselbanken kunnen daar hun eigen 
tekst en logo aan toevoegen en deze kaart 
verzenden naar hun relaties. Deze kaart zal 
begin december op Voedingsbodem worden 
geplaatst.

Voorbeeld kerstkaart 2019

https://www.han.nl/artikelen/2021/07/download-gratis-e-book-hoe-je-armoede-doorbreekt/~inschrijven/?__toolbar=1
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t-dzXeGzAE2zAwVhQLKjtH-Sz4y7XzpEsl18IuCCtf5UMTQ5SFJTRlVIQ1U0TTNWU1FEMDAzVFFDSC4u&wdLOR=c2EF77FAC-D496-1B47-B885-316F0BB99AF5
https://www.han.nl/artikelen/2021/07/download-gratis-e-book-hoe-je-armoede-doorbreekt/
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Nieuwtjes van andere voedselbanken
Voedselbankwinkel Het Hogeland
Bij Voedselbank Het Hogeland in 
Winsum kunnen klanten vanaf 1 oktober 
winkelen. Zij kunnen zelf kiezen welke 
producten passen bij hun voedselpa-
troon. Afrekenen gaat met een punten-
kaart. Is het maximum aantal punten 
nog niet bereikt, dan kan er desgewenst 
meer worden gekocht.

Hoe werkt de puntenkaart
De puntenkaart is een ‘budget’ in de vorm 
van bestedingspunten. Hierbij wordt 
onderstaande verdeling aangehouden:
• 1 of 2 persoonshuishoudens: 10 punten
• 3 en 4 persoonshuishoudens: 12 punten
• 5 en 6 persoonshuishoudens: 14 punten
•  7 en meer persoonshuishoudens:  

16 punten
De punten gelden alleen voor houdbare 
voedingsproducten en drogisterijartikelen.  
De rest (brood, vlees, koel-vriesproducten en 
aardappelen, groente & fruit) gaat zonder 
punten. Deze producten kunnen gekozen 
worden op basis van de grootte van het 

gezin. In de winkelstellingen is aangegeven 
hoeveel punten ieder product ‘kost’. De 
meeste producten in de Voedselbankwinkel 
kosten 1 punt. Relatief dure producten, zoals 
grote flacons wasmiddel, kosten meer 
punten. Producten waar veel voorraad van is 
worden in de ‘bonus’ gedaan met 2 of 3 
stuks voor 1 punt. Verder zijn er zogeheten 
‘meepakkers’; deze mogen gratis en naar 
behoefte meegenomen worden (maandver-
band bijvoorbeeld). 

Waarom winkelen? 
In de winkelopstelling kiezen klanten zelf. Dat 
sluit aan bij het doel van voedselbankhulp: 
dat klanten uiteindelijk weer zelfredzaam 
worden en de regie over hun leven in eigen 
hand nemen. Tijdelijke verstrekking van 
voedsel draagt hieraan bij, maar ook de 
manier waarop dit gebeurt: het zelf kunnen 
kiezen van producten, in plaats van een 
pakket meekrijgen. ‘Het is fijn dat je zelf de 
regie hebt, het voelt ook meer menswaar-
dig’, vertelt een van de klanten in dit filmpje 
van RTV Noord. Bovendien resulteert het zelf 
winkelen in minder voedselverspilling. Voor 
klanten die niet in staat zijn naar de voedsel-
bank te komen, is er de mogelijkheid om 
producten online te bestellen. De producten 
worden vervolgens door vrijwilligers van 
kerken bezorgd. 

Still uit video RTV Noord

Voedselbank Dronten oogst 
laatste appels
Samen met vrijwilligers plukte de 
Voedselbank Dronten 15 ton appels bij 
elkaar. Het is zonde dat fruit na de oogst 
aan de bomen van fruitteeltbedrijven 
blijft hangen, dacht het bestuur van de 
Voedselbank Dronten. Dus samen 
staken zij de handen uit de mouwen.

Het bestuur van de Voedselbank Dronten 
had eerder dit jaar aan fruittelers gevraagd 
om fruit te doneren. Dat leverde naast een 
hoeveelheid producten, ook de toezegging 
op dat bij een aantal bedrijven de eindpluk 
gedaan mocht worden. Het gaat hierbij om 
fruit dat niet meer op rendabele wijze geplukt 
kan worden en na de oogst aan de bomen 
blijft hangen. Door de inzet van vrijwilligers 
kan een groot deel van die appels nog wel 
binnengehaald worden.

82.000 appels
Op drie zaterdagen in oktober zijn ongeveer 
vijftig vrijwilligers aan de slag gegaan bij 
fruitteler Appels en Meer en Fruitbedrijf 
Minnaard. De meeste hulp kwam van 
Randstad, Lionsclub, de Lelystadse 
Uitdaging en voedselbanken. Ook burge-
meester Jean Paul Gebben van de gemeen-
te Dronten was van de partij. Met elkaar 
plukten zij maar liefst 15 ton appels, oftewel 
ruim 82.000 stuks.

Najaarstraditie
Een deel van de appels blijft in Dronten en 
een deel gaat naar het regionale distributie-
centrum van de voedselbanken in Meppel. 
Het grootste deel van het fruit wordt 
verdeeld over meer dan dertig voedselban-
ken in Nederland: van Elburg tot Oldenzaal 
en van Harderwijk tot Bladel.
Het bestuur van de Voedselbank Dronten wil 
van het project fruitplukken voor voedsel-
banken een najaarstraditie maken.

Sanne Gebben, secretaris Arie Burggraaf van 
Voedselbank Dronten en burgemeester  
Jean Paul Gebben van Gemeente Dronten

Oprichting Stichting Groentebrigade MANNA
De nieuwe stichting Groentebrigade 
MANNA zal gaan samenwerken met de 
Vereniging van Voedselbanken in 
Nederland. Zij zal een samenwerkings-
verband van 3 jaar aangaan. In het 
bestuur zijn zowel bestuursleden van 
Stichting MANNA – Werkgroep  
Schermer (STM) als Voedselbanken 
Nederland vertegenwoordigd.
 
Het bestuur van STM heeft op 24 januari 
2021 besloten tot het oprichten van deze 
nieuwe stichting. De statuten zijn gewijzigd 
en ook deze nieuwe stichting is aangewezen 
als afnemer van de STM.

Wat doet de Stichting Groentebrigade 
MANNA?
Doel van de nieuwe stichting is om de 
landbouw producten van STM te vervoeren 
of te laten vervoeren. Dat vervoer kan 
inhouden:
•  van een landbouwbedrijf/industrie naar 

de productiehal van STM;

•  van STM naar Regionale distributie 
centra (RDC) van Voedselbanken 
Nederland. 

Verder wordt er gekeken of het mogelijk is 
om landbouwproducten rechtstreeks van het 
landbouwbedrijf/industrie naar de RDC’s te 
laten vervoeren. Dat kunnen kant-en-klaar 
producten 
zijn waarbij 
de kwaliteit 
niet beoor-
deeld hoef te 
worden.
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Kalender
Workshop temperatuurborging en kwaliteit 23 november van 10:30 tot 15:30 uur
Algemene Ledenvergadering 27 november
Inspiratiesessie voedselverwerving/acquisitie 29 november van 13:30 tot 15:30 uur
D.E. waardepunten actie december
Statiegeldactie Dirk van den Broek 5 december t/m 29 januari 2022
Picnic maaltijdpakketten actie 6 t/m 31 december
Dag van de Vrijwilliger 7 december 
Workshop temperatuurborging en kwaliteit 14 december van 10:30 tot 15:30 uur

Opening Voedselbank 
Veendam 
Onder de vrolijke klanken van draaiorgel 
Zwarte Dorus werd op 15 oktober Voedsel-
bank Veendam officieel geopend. Voedsel-
bank Veendam heeft de beschikking over 
een voormalig winkelpand dat dankzij vele 
sponsoren en de gemeente Veendam is 
omgebouwd tot een prachtige voedselbank. 
Op het dak van de voedselbank liggen 145 
zonnepanelen, ook deze werden tijdens de 
opening onthuld.

Dirk Rijnbeek (Voedselbanken Nederland) en 
Jan Huizinga (Voedselbank Groningen) 
verrichtten de openingshandeling en de 
gouden sleutel werd overhandigd aan Wim 
Dethmers, penningmeester Voedselbank 
Veendam. Onder luid applaus van de 
aanwezigen gingen de vrijwilligers van 
Voedselbank Veendam als eersten het pand 
binnen. Het was een geslaagde middag!

Verwendag Voedselbank 
Enschede-Haaksbergen 
Voedselbank Enschede-Haaksbergen heeft 
voor haar vrouwelijke klanten een verwendag 
georganiseerd, in samenwerking met het 
ROC Twente en gesponsord door de 
plaatselijke middenstand.

In de Museumfabriek is alles erop gericht 
vijftig vrouwen die weinig te besteden 
hebben, samen met een vriendin, moeder of 
zusje, een paar uurtjes te verwennen.  
Een manicure, een nieuw kapsel, een 
stylingadvies, het is er allemaal. “Want het 
gebeurt niet vaak dat er dingen als sham-
poo, wasmiddel of deodorant in de voedsel-
box zitten. Laat staan nagellak”, zegt Isabel 
Scholten (25). Ze helpt als vrijwilliger elke 
vrijdag bij de uitgifte ervan. “Maar als je jezelf 
goed kunt verzorgen, dan voel je je beter en 
straal je dat ook uit. Mensen die dat niet kun-
nen, die lijken soms een beetje weg te 
kruipen.”

Foto: © Frans Nikkels Fotografie

Nieuwtjes van andere voedselbanken

Joop Toeter krijgt  
Arnhems Meisje van  
burgemeester Marcouch 
Voedselbankcoördinator Joop Toeter van 
Voedselbank Arnhem heeft donderdag tot 
zijn grote verrassing het Arnhems Meisje 
gekregen, de speciale hommage voor wie 
zich jarenlang buitengewoon inzet voor de 
stad Arnhem. Burgemeester Ahmed 
Marcouch heeft het bronzen beeldje 
uitgereikt in de Koepelgevangenis, waar de 
Voedselbank Arnhem met haar vrijwilligers 
het vijftienjarig bestaan markeerde, alsnog 
na anderhalf jaar corona. 

Geven en doorgeven 
Joop Toeter, sinds 2007 lid in de orde van 
Oranje Nassau, coördineerde voor de 
Voedselbank Arnhem vijfentwintig uitgifte-
punten voor voedsel, bijna tweehonderd 
vrijwilligers en coördineert tot op de dag van 
vandaag de voedselbankwinkel. Ook bij het 
Leger des Heils, De vrijwilligerscentrale 
Arnhem, Opvang dak- en thuislozen De Duif, 
en het Overleg Kerk en Overheid (OKO) is hij 
een goede bekende, als korpssecretaris, 
bestuurder en commissielid. 

Burgemeester Ahmed Marcouch: “Joop 
Toeter geeft mij energie. Om zijn geweldige 
motto ‘Doen wat we geloven’. Geven en 
doorgeven, dat is de kunst van het goede 
Arnhemse leven - laten wij allemaal een 
beetje als Joop Toeter zijn.”  

foto © Chiel Eijt
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