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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord
Op 27 november jl. vond een Algemene 
Ledenvergadering plaats die belangrijke 
besluiten heeft genomen. Het verslag komt 
op korte termijn naar jullie toe. Over twee 
belangrijke onderwerpen werd nog geen 
besluit genomen, deze worden door- 
geschoven naar een extra Algemene 
Ledenvergadering op 12 februari a.s..  
De twee onderwerpen zijn het voorstel over 
de 3-jaarstermijn en het voorstel tijdelijk 
voedsel te geven als het leefgeld minder dan 
15% hoger is dan het normbedrag.
De voedselbanken willen deze 2 onder- 
werpen graag met elkaar voorbespreken. 
Dat zal tijdens een digitale bijeenkomst op 
woensdag 12 januari a.s. van 17.15 uur tot 
18.30 uur gebeuren. De uitnodiging met 

aanvullende informatie komt zo snel mogelijk 
jullie kant op.
Wil ik nu nogmaals van de gelegenheid 
gebruik maken om iedereen heel mooie 
feestdagen toe te wensen!
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Coronavoorlichting  
in 13 talen

De maatregelen tegen corona 
zijn aangescherpt. Zo zijn er 
nieuwe bezoekregels en ligt de 
nadruk op zoveel mogelijk 

thuiswerken en testen bij klachten.  
Ook als je gevaccineerd bent.

Deze en andere maatregelen gelden per  
13 november 2021. Pharos heeft de 
informatie aangepast in begrijpelijke 
voorlichting gebaseerd op informatie van 
Rijksoverheid.nl en het CBG. De tekst en 
plaatjes zijn, samen met taalambassadeurs 
van Stichting ABC, getest op begrijpelijk-
heid. Er is ook informatie toegevoegd over 
de extra prik – de boosterprik. 

De voorlichting is beschikbaar in 13 talen.  
Er is een webversie, geschikt voor bijvoor-
beeld mobiele telefoons. En er zijn docu-
menten beschikbaar om te printen en uit te 
delen of op te hangen. Meer informatie is te 
krijgen bij: info@pharos.nl of op de website 
van Pharos.

Belastingaftrek van niet uitbetaalde 
vrijwilligersvergoeding
Onder bepaalde voorwaarden kan een 
vrijwilliger zijn niet uitbetaalde vergoeding 
aftrekken van de inkomstenbelasting onder 
de rubriek ‘giften’. De belastingdienst heeft 
wel verscherpte aandacht voor dergelijke 
aftrekposten. 

De voorwaarden op een rijtje:
•  De vrijwilliger werkte voor een ANBI-

instelling (bijna iedere voedselbank is een 
ANBI).

•  Er moet sprake zijn van een reëel recht 
op een vergoeding.

•  De ANBI moet de bedoeling hebben de 
vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.

En daarbij gelden de volgende aanvullende 
eisen:
•  Sommige van onze voedselbanken 

zullen wellicht een vrijwilligersvergoeding 

verstrekken. In dat geval kunnen de 
vrijwilligers hun gewerkte uren vergoed 
krijgen. De volgende maximum bedragen 
zijn hierbij van toepassing:

 - maximum van € 5,- per uur;
 - maximum van € 180,- per maand;
 - maximum van € 1.800,- per jaar.
•  In dat geval moeten de vrijwilligers ook 

de volledige vrijheid hebben om de 
uitkering ook daadwerkelijk te ontvangen 
en te behouden.

•  De ANBI mag niet op voorhand met de 
vrijwilliger afspreken, dat deze de 
vergoeding zal terugbetalen of dat hij er 
vanaf zal zien.

•  De ANBI moet de financiële middelen 
hebben om de vergoeding daadwerkelijk 
uit te betalen.

•  De vrijwilliger moet de volledige vrijheid 
hebben om over de vergoeding te 
kunnen beschikken.

De voedselbank moet de betreffende 
vrijwilliger een schriftelijke verklaring verstrek-
ken, waarin de hierboven genoemde punten 
expliciet worden vermeld. 
Let op: het genoemde bedrag van € 1.800 
is inclusief een vergoeding van gemaakte 
kosten en dus niet extra.

https://www.pharos.nl
https://www.pharos.nl


pagina 2 NIEUWSBRIEF VOEDSELBANKEN NEDERLAND  Jaargang 9, nr. 12, december 2021(vervolg van pagina 1)

Even voorstellen: Edsko Swagerman
Eerder stelden drie relatiebeheerders 
zich voor. Sinds half november is  
Edsko Swagerman de vierde relatiebe-
heerder en een bekende van de voedsel-
banken: ‘Ik miste de betrokkenheid bij 
de voedselbanken en het zijn gewoon 
leuke mensen. Ik wil mijn kennis en 
ervaring graag inzetten. Ik kom graag 
luisteren en meedenken.’

Edsko heeft tot 31 december 2019 als 
projectleider Arbo bij de Voedselbanken 
Nederland gewerkt. In het dagelijks leven is 
Edsko werkzaam als beschermingsbewind-
voerder bij een kleinschalig bureau voor 
beschermingsbewind en mentorschap, 
samen met zijn echtgenote. Edsko is 63 jaar 
en woont in Enschede. Voor het relatiebe-
heerderschap heeft hij één dag in de week 
beschikbaar. 

Regio
Edsko is beschikbaar voor de elf voedsel-
banken in de regio Salland Twente. In de 
regio Drenthe zijn het zes voedselbanken: 
Dronten, Kampen, Noord Oost Overijssel / 
Hardenberg, Noordoostpolder / Urk / 
Emmeloord, Zwartewaterland en Zwolle.  
Tot slot is hij er voor de voedselbanken in 
Almere, Lelystad en Zeewolde. Dat zijn in 
totaal 20 voedselbanken. Deze voedselban-

ken zijn inmiddels geïnformeerd. Edsko komt 
graag langs om kennis te maken.  
Hij is bereikbaar via:  
edsko.swagerman@voedselbankennederland.nl

‘Ik ben geen grijze muis’

Relatiebeheerders  
gezocht
We zijn nog op zoek naar relatiebeheerders 
in de regio’s Noord-Holland en Haaglanden. 

Interesse?
Ben je geïnteresseerd?  
Meld dat dan bij Frank van der Hulst:  
frank.van.der.hulst@voedselbankennederland.nl. 
Frank is coördinator van dit team. Hij neemt 
contact met je op en stuurt je het profiel en 
verdere informatie.

Brief  
staatssecretaris 
Op 12 november 2021 heeft de  
Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de heer Wiersma, een 
brief gestuurd aan de Tweede Kamer 
over de stand van zaken betreffende de 
voedselbanken. 

Gebruik maken van subsidie
In de brief wordt aangegeven en bevestigd 
dat voedselbanken in tijden van nood, 
wanneer een grotere toestroom aan voedsel 
nodig is, gebruik kunnen maken van een 
substantieel deel van de eerder toegekende 
4 miljoen euro incidentele subsidie. Op het 
moment dat wij signaleren dat er een tekort 
aan voedsel is, kan via Stichting Voedsel-
vangnet voedsel ingekocht worden. Belang-
rijk is ook dat in de brief benadrukt wordt dat 
we de 4 miljoen euro aan beschikbaar 
gestelde incidentele middelen als vangnet 
voor het calamiteitenfonds van Voedselban-
ken Nederland breder in kunnen zetten ten 
behoeve van onze klanten.

Voedselzekerheid
In de brief wordt ook stilgestaan bij het feit 
dat het ministerie Voedselbanken Nederland 
ondersteunt in haar streven om voor de 
lange termijn voedselzekerheid voor de 
voedselbanken te borgen, bij voorkeur in 
combinatie met het tegengaan van voedsel-
verspilling. Om een structurele oplossing te 
bieden voor zowel het terugdringen van 
voedselverspilling in de productieketens als 
het zorgen voor een basisaanbod van 
kwaliteitsproducten voor voedselhulppro-
gramma’s, wordt momenteel ingezet op een 
haalbaarheidsstudie naar de Sociaal 
Maatschappelijke Menukaart. Dit is een 
model om op een efficiënte en grootschalige 
wijze beschikbare rest- en bijstromen te 
verwerken naar lang houdbare, flexibel in te 
zetten gezonde producten.
Benieuwd naar de hele brief? Je vindt deze 
op Voedingsbodem.

Klachten voedselveiligheid NVWA
Het team voedselveilig-
heid ontvangt van de NVWA 
soms klachten van klanten. 
Meestal gaat het daarbij om 

overschrijding van de THT. Die over-
schrijding blijkt dan bijna altijd te vallen 
binnen de door de NVWA in Infoblad 
76 beschreven verlengde houdbaar-
heid. Daarmee wordt het merendeel van 
de ontvangen klachten als ongegrond 
verklaard. 

Gelet op het aantal klanten van de voedsel-
banken en de hoeveelheid producten die we 
uitdelen, is het aantal klachten gelukkig klein. 
In 2021 (tot en met oktober) heeft de NVWA 
9 klachten ontvangen over voedselbanken. 
Hiervan bleken er 7 betrekking te hebben 
op overschrijding van de THT; deze werden 
door de NVWA alle 7 beoordeeld als onte-
recht. Zulke klachten zorgen wel voor extra 
werk voor NVWA, Voedselbanken Nederland 
en de betreffende voedselbank.

Voorkom klachten
Om klachten te voorkomen is het van belang 
om onze klanten bekend te maken met de 
termijnen waarmee we de THT verantwoord 

mogen overschrijden. Zoals in het Infoblad 
76 van de NVWA omschreven. Dit overzicht 
is te downloaden via de website bij  
Voedingsbodem/ voedselveiligheid, en is 
zowel in het Nederlands als in het Engels 
beschikbaar. 

Via Voedingsbodem is ook een flyer in 5 
talen met algemene informatie over THT en 
TGT beschikbaar. Publiceer deze informatie 
en de tabel van infoblad 76 op de mede-
delingenborden, ook bij de uitgiftepunten. 
Daarnaast adviseren we de voedselbanken 
om deze informatie mee te geven bij de in-
take van nieuwe klanten en/of eens per jaar 
mee te geven met de producten.

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/de-voedselbank-deelt-soms-producten-uit-na-de-houdbaarheidsdatum/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/houdbaarheidstabel-nvwa-bijlage-infoblad-76-december-2015/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/stand-van-zaken-ondersteuning-doelgroep-voedselbanken/
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Documenten voedselveiligheid op 
Voedingsbodem

Sinds een paar maanden is 
Voedingsbodem in een nieuw 
en beter jasje gestoken.  
De site is nu overzichtelijker 

en er is een goede zoekfunctie  
beschikbaar. 

Over Voedselveiligheid is veel informatie te 
vinden. We voegen regelmatig nieuwe 
documenten toe of actualiseren bestaande 
documenten. Neem dus zeker eens een 
kijkje!
Hieronder de belangrijkste nieuwe en 
vernieuwde documenten over voedselveilig-
heid van het afgelopen halfjaar:
•  Model Leveranciersverklaring incidentele 

levering, oktober 2021
•  Model Leveranciersverklaring lokale 

supermarkt, oktober 2021
•  Model Leveranciersverklaring regelmatige 

levering, oktober 2021
•  Model Leveranciersverklaring regelmatige 

levering hobbybedrijven, oktober 2021
•  Infobulletin HAK allergenen-en product-

informatie, juli 2021
•  Infobulletin Thermometers, temperatuur 

meten, kalibreren, november 2021
•  Procedure met inleverformulier Gratis 

kalibratie Gullimex/Ebro thermometers, 
november 2021

•  Procedure met inleverformulier Gratis 
kalibratie Testo thermometers, november 
2021

•  Infobulletin eieren, mei 2021
•  Infobulletin Ongediertebestrijding, te 

publiceren in december 2021

Iedereen kan automatisch een melding 
ontvangen over nieuwe documenten op 
Voedingsbodem. Als je deze meldingen nog 
niet ontvangt, maar dit wel wilt, kijk dan in de 
‘Handleiding Voedingsbodem’ hoe je dit in 
kunt stellen, of neem contact op met het 
Servicecentrum.

Inspecties  
voedselveiligheid

De afgelopen maanden is het 
een paar keer voorgekomen 
dat een inspecteur van 
Sensz of Houwers Groep de 

voorgenomen inspectie niet kon 
uitvoeren omdat de betreffende voed-
selbank of uitgiftepunt op dat moment 
gesloten was. Of zelfs verhuisd naar 
een ander adres.

Omdat de inspecties onaangekondigd 
plaatsvinden is het van groot belang dat 
Voedselbanken Nederland en de inspectie-
bedrijven de beschikking hebben over 
actuele gegevens over adressen en 
uitgiftetijden. Geef wijzigingen dus altijd 
gelijk door aan het Servicecentrum.

Let op: als de inspecteur voor een gesloten 
deur komt te staan en de inspectie niet uit 
kan voeren, dan zijn de kosten daarvan voor 
de betreffende voedselbank!

Gratis Kom-in-Actie platform
Geen budget en geen tijd maar wil je 
wel voor jouw lokale voedselbank een 
Kom-in-Actie pagina? Geen probleem 
want Voedselbanken Nederland heeft 
met Kentaa een contract afgesloten en 
kan daarmee (gratis) alle lokale voed-
selbanken ondersteunen met een eigen 
actie-pagina.

Wat is Kentaa Kom-in-Actie?
Een Kom-In-Actie platform wordt gebruikt 
om geldinzamelacties van de achterban te 
faciliteren. Het staat ook wel bekend onder 
de naam ‘Do-It-Yourself’ fundraising. Als 
iemand voor jouw lokale voedselbank een 
geldinzamelactie bedenkt, kan dit gemak-
kelijk op het eigen kom-in-actie platform 
worden opgestart.  
De actie kan op een simpele manier worden 
aangemeld en zelf kun je op dit platform alles 
overzichtelijk zien en volgen. De actiepagina 
is dus een gemakkelijk tool om lokaal  

online (en gratis) donaties te werven. 

Waarom werkt het goed?
Iedereen kan een actie starten voor de voed-
selbank en zelf hun actie beschrijven op de 
Kom-in-Actie pagina. Bijdragen aan de actie 
kan heel gemakkelijk via een doneer knop. 
Via de Kom-in-Actie pagina kan de actie 
gedeeld worden via bijvoorbeeld whatsapp 
of email.

Samen met enkele voedselbanken starten 
we een pilot om dit platform verder naar 
onze wensen in te richten. Wil je meedoen 
aan deze pilot of heb je nu al behoefte aan 
een gratis, gemakkelijke online actiepagina? 
Neem contact op met teamfondsenwerving 
@voedselbankennederland.nl. 
 
Voor meer informatie over dit platform check 
www.kominactievoordevoedselbank.nl of 
www.kentaa.nl.

Univé voedsel- en 
gelddonaties 

Univé voert actie voor de voedselbank om 
huishoudens die het financieel niet breed 
hebben te helpen iets lekkers op tafel te 
zetten tijdens de feestdagen. Tot en met het 
einde van het jaar zet de coöperatie een 
aantal van haar winkels in als lokaal inzamel-
punt voor voedsel- en gelddonaties.  
Henne Bonestroo, bestuurder bij Univé 
Dichtbij rekent erop dat de kerstgedachte 
veel bezoekers tot een donatie aanzet in de 
winkel. ‘Door om te kijken naar een ander 
zorgen we er samen voor dat er ook in 
minder bedeelde gezinnen een feestmaaltijd 
op tafel staat tijdens de feestdagen.’

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/model-leveranciersverklaring-incidentele-levering/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/model-leveranciersverklaring-lokale-supermarkt/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/model-leveranciersverklaring-regelmatige-levering/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/model-leveranciersverklaring-regelmatige-levering-hobbybedrijven/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/model-leveranciersverklaring-regelmatige-levering-hobbybedrijven/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/info-bulletin-juli2021-hak-allergenen-en-productinformatie/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/info-bulletin-november-2021-thermometers-temperatuur-meten-kalibreren/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/gratis-kalibratie-gullimex-ebro-thermometers/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/gratis-kalibratie-testo-thermometers/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/infobulletin-eieren-mei-2021/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs-category/vragen-over-voedingsbodem/
mailto:teamfondsenwerving@voedselbankennederland.nl


pagina 4 NIEUWSBRIEF VOEDSELBANKEN NEDERLAND  Jaargang 9, nr. 12, december 2021

Kerstpakketten actie 
Unilever
Van 6 t/m 9 december worden er weer 
42.000 kerstpakketten ingepakt voor klanten 
van de voedselbank door ruim 400 mede-
werkers van Unilever, horecagroothandel 
Bidfood, Mars en sapfabrikant Riedel.  
De pakketten worden in week 49 en 50 via 
de RDC’s landelijk verspreid naar de lokale 
voedselbanken. Er is een pakket voor elk 
huishouden. Vragen over de levering aan uw 
voedselbank kunt u stellen aan uw RDC.

Voedingsbodem groeit

Voedingsbodem, dé plek voor documenten 
en uitwisseling, is per 1 september 2021 
vernieuwd. Op 1 december staat de teller op 
455 gebruikers, afkomstig uit het hele land. 

Je vindt op Voedingsbodem bijvoorbeeld 
informatie over de Voedselbanken Academie, 
de handleiding Coronabeleid, de cursus 
Fondsenwerving, modelstatuten en de 

Privacyverklaring. Ook tref je er alle  
MEEdelers en Nieuwsflitsen. 

Meld je aan
Aanmelden kan heel eenvoudig via de footer 
van de website Voedselbanken Nederland of 
kijk op Voedingsbodem. We hebben een 
leuke verrassing voor degene die zich als 
500ste aanmeldt. 

Vacature jurist/ 
fiscalist
Het bestuur van Voedselbanken Nederland 
bestaat uit 11 leden. De secretaris in het be-
stuur is onder meer verantwoordelijk voor de 
portefeuille bestuurlijke en juridische zaken. 
Hij wordt hierbij ondersteund door een team 
van vier vrijwilligers. Hun werkzaamheden 
betreffen onder meer verzekeringskwesties, 
vraagstukken rondom privacywetgeving 
en het opstellen en beoordelen van interne 
regelementen. 

Ondersteuning op het gebied van fiscaal 
recht, zoals btw-plichtigheid, vrijstelling van 
PBM en erven en schenken, wordt hierbij 
steeds belangrijker. Daarom zijn wij op zoek 
naar een Fiscaal jurist/fiscalist, voor gemid-
deld 1 dag per maand. Heb jij interesse in 
deze vacature of ken je geïnteresseerden? 

Meer informatie?
Bekijk de vacature op:  
Werkenbijvoedselbanken.nl.

Campagne Ode aan Ouders
In de eerste 1.000 da-
gen, de periode vanaf de 
bevruchting tot de tweede 
verjaardag van je kindje, 
wordt de basis gelegd voor 
een gezonde toekomst. 
Voor al die duizenden 
dagen erna dus. Ouders en 
verzorgers spelen een heel 
belangrijke rol vanaf dat 
prille begin. 

Zij zorgen voor gezonde 
voeding, voor rust, warmte, 
veiligheid en liefde. En helpen 
hun kind te ontdekken en 
leren door te spelen, lezen, 
praten en zingen. Daarom is 
de nieuwe campagne ‘ODE 
AAN OUDERS’ gestart. Een 
ode aan alle knuffelaars, troosters en 
aandachtgevers. Met de campagne willen 
gezondheidsfondsen ouders meer waarde-
ring en erkenning geven door te laten zien 
dat ouderschap mooi en bijzonder is, maar 
soms ook zwaar. Dat je met kleine dingen al 
het verschil kunt maken en ouders op het 
hart te drukken dat ze het niet alleen hoeven 
te doen. Elke ouder kan steun goed 
gebruiken. 

Gratis posters
Om zoveel mogelijk groepen ouders 
laagdrempelig te bereiken kunnen gratis pos-
ters opgevraagd worden om op te hangen 
op plekken waar ouders komen zoals de 
voedselbanken. Voor meer informatie kijk op 
www.1e1000dagen.nl. Wil je ook de gratis 
posters ontvangen? Dit kan door deze aan 
te vragen middels deze link. Laten we samen 
alle ouders in Nederland een ode brengen!

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/inloggen/
https://werkenbijvoedselbanken.nl/vacatures/fiscaal-jurist-fiscalist/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefaoGaqpfNr3QFh_DjAcsF_7M-6wb6lXmT73tncCpciq92Dg/viewform
www.werkenbijvoedselbanken.nl
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Nieuwe ambassadeurs

Vanaf november 2021 zijn zangeres en 
Youtuber Davina Michelle en cabaretier 
en acteur Najib Amhali ambassadeurs 
Voedselbanken Nederland!

Leo Wijnbelt, bestuursvoorzitter Voedsel-
banken Nederland: “Met trots laten wij 
weten dat Davina Michelle en Najib Amhali 

zich als ambassadeur gaan inzetten om het 
werk van de voedselbanken te ondersteu-
nen en onder de aandacht te brengen. Zij 
versterken daarmee ons geweldige team 
van ambassadeurs via wie wij erin slagen de 
voedselbanken nog meer onder de aan-
dacht te brengen. Aandacht die we nodig 
hebben om juist die mensen te bereiken die 

voedselhulp nodig hebben maar niet altijd de 
weg naar ons weten te vinden.”

Davina Michelle: “In Nederland leven 
ongeveer 1 miljoen mensen in armoede. 
Samen met mijn team ga ik me inzetten voor 
de voedselbanken om mensen te helpen die 
zich in deze situatie bevinden. Wij willen 
aandacht creëren voor de voedselbanken en 
kenbaar maken hoe belangrijk het is dat 
mensen zich blijven inzetten! De inzet van 
een aantal uur per week als vrijwilliger kan al 
voldoende zijn om een verschil te maken.”

Najib Amhali: “Het is helaas nog steeds 
ontzettend belangrijk dat er voedselbanken 
zijn. Wat is er mooier dan gezinnen onder-
steunen die het heel erg hard nodig hebben! 
En ik spreek hier uit eigen ervaring. Mijn 
moeder moest elk dubbeltje omdraaien om 
rond te komen. Voor ons was er geen 
ondersteuning van een voedselbank. Maar 
deze was heel welkom geweest. En nu heb 
ik de mogelijkheid om deze prachtige 
organisatie te steunen en een steentje bij te 
dragen.”

Nieuwtjes van andere voedselbanken
Vrijwilligersprijs Voedselbank Utrechtse Heuvelrug 

Voedselbank Utrechtse Heuvelrug ontving 
recentelijk de prijs ‘Het Compliment van de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug’ uit handen 
van wethouder Hans Waaldijk. Deze 
vrijwilligersprijs is in het leven geroepen door 
de gemeente, maar de inwoners bepalen 
naar wie de prijs gaat. Vertegenwoordigers 
uit de zorg, het onderwijs, sport, ouderen-
platform en jongerenwerkers vormen de jury 
en dat geeft aan de prijs natuurlijk een extra 
gouden randje. Dit jaar waren Voedselbank 

Utrechtse Heuvelrug, Vluchtelingenwerk en 
de Energie Ambassadeurs Heuvelrug 
genomineerd. Namens de gemeente 
bedankte de wethouder onze vrijwilligers die 
dankzij hun tomeloze inzet er al jarenlang 
voor zorgen dat die inwoners van onze 
gemeente die het minder getroffen hebben, 
een beroep kunnen doen op onze Voedsel-
bank. Bekijk ook het nieuwsbericht van de 
regionale pers.

Webwinkel Voedselbank 
Vlaardingen
Vanaf begin december heeft Voedsel-
bank Vlaardingen een webwinkel waar 
mensen supermarktproducten kopen 
die niet geleverd worden maar waar het 
geld terecht komt bij de voedselbank.

“Het is een ludieke manier om rond de ko-
mende feestdagen aandacht te vragen voor 
onze voedselbank, maar belangrijker, om de 
Vlaardingers die aangewezen zijn op onze 
voedselhulp, wat extra’s te bieden”, zegt 
Jos Buuron, bestuurslid van Voedselbank 
Vlaardingen. “Ik hoop dat er massaal wordt 
ingekocht op onze webwinkel om de Vlaar-
dingers die het niet zo breed hebben een 
vrolijke kerst te bezorgen en dat zij even alle 
corona perikelen kunnen vergeten”, besluit 
Jos Buuron. De webwinkel is te vinden op: 
www.voedselbankvlaardingen.nl/winkel 
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Kalender
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

Nieuwtjes van andere voedselbanken

Kaart voor de feestdagen beschikbaar 
Ook dit jaar stellen we een kaart voor de feestdagen beschikbaar. Voedselbanken kunnen 
hun eigen tekst en logo toevoegen en deze kaart verzenden naar hun relaties.  
De kaart vind je op Voedingsbodem onder Communicatie.

Voedselbankwinkel Venlo
Begin november was het dan zo ver. 
Enorm trots is Voedselbank Venlo dat 
na een paar jaar voorbereiding en een 
ingrijpende verbouwing de voedsel-
bankwinkel ‘Goojen Daag’ openging!

Klanten maken samen met een vrijwilliger 
een ronde door de supermarkt en kiezen uit 
de aangeboden producten wat ze nodig 
hebben in die week. Een hele verandering 

voor zowel de klanten als de vrijwilligers die 
voorheen de pakketten samenstelden. Door 
de financiële ondersteuning van bedrijven en 
fondsen in Venlo kon de winkel gerealiseerd 
worden. Daarmee geeft de voedselbank 
inhoud aan een aantal belangrijke beleids-
punten: versterking van de eigenwaarde van 
klanten, de uitgifte van voedselproducten die 
passen bij de persoonlijke omstandigheden 
en voorkeuren van een klant en het voorko-
men van voedselverspilling. En dat alles in 
een ruime, lichte en aantrekkelijke omgeving 

met enthousiaste vrijwilligers!
Een kijkje komen nemen of meer willen 
weten? Je bent van harte welkom. Stuur 
een berichtje naar 
secretariaat@voedselbankvenlo.nl

Voedselbanken Academie 
update
Zoals beloofd een maandelijkse update  
vanuit de Voedselbanken Academie.
Inmiddels zijn er al 377 geregistreerde  
gebruikers! Vorige maand waren dat er  
nog 290.
 
Wist je dat….
In de maand november de training ‘Omgaan 
met agressie’ de meest geopende training 
was (bijna 40 keer)?
De training ‘Frans in twee weken’ nog 
steeds erg populair is? Deze is namelijk 26 
keer geopend in november. 

Een aantal cijfers over november:
•  114 personen hebben de Academie 

bezocht.
•  13.00 uur is een populair tijdstip.

Nieuwsgierig geworden naar de Voedselban-
ken Academie? Op https://voedselbanken-
nederland.nl/leren/ lees je hoe je toegang 
krijgt tot de Voedselbanken Academie.

114 unieke logins

https://voedselbankennederland.nl/leren/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/kerstkaart-lokale-voedselbanken/
www.voedselbankennederland.nl
https://www.linkedin.com/company/voedselbanken-nederland/
www.facebook.com/voedselbankennederland
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