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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord
Vorige week was er weer een fysieke 
Algemene Ledenvergadering in Houten.  
In een prima sfeer vertelden voedselbankcol-
lega’s met terechte trots over de manier 
waarop zij er op lokaal niveau in slagen 
voldoende voedsel te verwerven.  
Ook werden er de nodige besluiten over 
andere onderwerpen genomen die voor álle 
voedselbanken gelden. 

Het is belangrijk dat ook voedselbanken die 
niet aanwezig konden zijn tijdig over die 
besluiten geïnformeerd worden. 
Daarom zullen we de door de Algemene 
Ledenvergadering genomen nieuwe 
besluiten vanaf nu op de beginpagina van de 

eerstvolgende Meedeler plaatsen. 
Warm aanbevolen!

Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Zaterdag 14 mei jl. vond een Algemene 
Ledenvergadering (ALV) plaats in Houten.  
In de vergadering werden meerdere 
besluiten genomen, waarvan we de 
belangrijkste op een rijtje zetten: 
• De jaarrekening en het jaarverslag 2021 

zijn vastgesteld. 
• Robert Schotman is benoemd als 

bestuurder en volgt Rob van Gerven op 
als penningmeester. Rob van Gerven 
gaat in het vervolg de portefeuille 
Klanten doen.

• Eerder is door de ALV besloten dat 
enkele punten uit de Integriteitscode 
van Voedselbanken Nederland pas later 
door de voedselbanken en distributie-
centra van VBN gerealiseerd dienden te 
worden. 

Er is nú besloten dat per 1 juli 2022:
• een Privacyverklaring op de website 

moet staan. Op Voedingsbodem is een 
voorbeeld van deze privacystatement 
geplaatst;

• er een Klachtenregeling op de website 
moet staan. Een geactualiseerde versie 
van de Klachtenregeling wordt op 

Besluiten Algemene Ledenvergadering 14 mei 2022
Voedingsbodem geplaatst zodra deze 
beschikbaar is. 

• alle bestuursleden een geheimhou-
dingsverklaring of een vrijwilligersover-
eenkomst hebben getekend;

• de statuten op belangrijke punten 
overeenstemmen met de modelstatu-
ten die eerder door de ALV werden 
vastgesteld. Op Voedingsbodem staat 
binnenkort een korte uitleg; 

• vrijwilligers uitsluitend overtollig voedsel 
mogen meenemen met instemming van 
het bestuur of de verantwoordelijk 
coördinator.

en dat per 31 december 2022:
• alle bestuursleden/coördinatoren en 

intakers een VOG hebben;
• alle voedselbanken en distributiecentra 

de ANBI-status hebben; 
• alle voedselbanken en distributiecentra 

een onafhankelijke vertrouwenspersoon 
hebben aangesteld of dat op hun 
website staat dat men gebruik maakt 
van de aan VBN verbonden vertrou-
wenspersonen. 

In juli 2022 en in januari 2023 zal VBN de 
voedselbanken en distributiecentra vragen te 
willen bevestigen dat dit gebeurd is, en – 
mocht dit niet het geval zijn - de reden aan 
te geven waarom dit zo is en wanneer dit 
wèl gedaan zal worden.

Inspiratiesessies
De ALV werd afgesloten met vijf inspiratie-
sessies, waarin diverse voedselbanken uit de 
doeken deden hoe zij creatief omgaan met 
lokale voedselverwerving. Iedereen die de 
sessies bezocht was enthousiast en haalde 
weer inspiratie op voor de eigen voedsel-
bank.

Robert Schotman, © Johan Hahn

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/privacystatement-voedselbank/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs-category/juridisch-en-verzekeringen/
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Jaarverslag 2021
Dit jaar ziet het jaarverslag er anders uit dan 
voorgaande jaren. In samenwerking met 
Nijgh, een creatief bureau uit Rotterdam, 
hebben we een mooie digitale versie van het 
jaarverslag gemaakt. 

Het Jaarverslag 2021 wordt nog gekoppeld 
aan onze website en er komt ook een aparte 
pdf-versie beschikbaar. Voor nu kan je alvast 
een kijkje nemen via deze link.

In het Jaarverslag is een uitgebreide 
infographic opgenomen. Deze infographic 
geeft een handig overzicht met de belangrijk-
ste informatie over onze organisatie, 
leveranciers, distributie en doelgroep. Bekijk 
hoe we week in, week uit te werk gaan om 
onze klanten blij te maken.

Even voorstellen… 
relatiebeheerder 
Paul Hendrix
Sinds 1 april is Paul Hendrix relatiebe-
heerder voor de voedselbanken in 
Limburg. Paul: “Graag wil ik bestuurders 
helpen bij de moeilijkheden die zij 
tegenkomen.”

Paul is twintig jaar facilitair manager geweest 
bij een sociale werkvoorziening in de regio 
Venlo. Hij is gestart bij de Voedselbank 
Venlo. Eerst heeft hij de voedselveiligheid 
geïmplementeerd bij Voedselbank Venlo, 
vervolgens verwierf hij een nieuw onderko-
men, verzorgde de verbouwing en regelde hij 
de benodigde fondsen. Daarnaast heeft hij 
ervaring op het gebied van logistiek en 
transportmiddelen. Paul is in november 2021 
gestopt bij de Voedselbank Venlo, na de 
maximale termijn van 3 x 3 jaar bestuurslid. 
Hij was ook betrokken bij het opzetten van 
een vestiging van de Groente- en Fruitbri-
gade in Venlo en is secretaris van het ROP.

Paul wil zich graag blijven inzetten voor het 
werk van de Voedselbanken. Paul: “Na een 
aantal jaren voor de Voedselbank ingezet te 
hebben is het zonde om de kennis en kunde 
niet meer te gebruiken. Graag wil ik bestuur-
ders helpen bij de moeilijkheden die zij 
tegenkomen. De contacten met de voedsel-
banken in het zuiden bestaan al jaren en dus 
is het een logische stap om me in te gaan 
zetten als relatiebeheerder”. 

Paul is te bereiken via paul.hendrix@
voedselbankennederland.nl. Paul werkt 
nauw samen met Lisette Poldervaart, de 
adviseur voedselveiligheid voor dezelfde 

regio. De betreffende voedselbanken zijn 
geïnformeerd. 

Wat doet een relatiebeheerder?
Een relatiebeheerder is er voor de lokale 
voedselbank. Hij is een partner die op 
bezoek komt en nieuwsgierig is naar de 
praktijk en de plannen. De relatiebeheerder 
weet de weg in wat de landelijke vereniging 
te bieden heeft en wat collega-voedselban-
ken doen. Daar kun je als voedselbank je 
voordeel mee doen.

Team relatiebeheerders
Met Paul zijn er nu zeven relatiebeheerders 
beschikbaar voor 158 van de 172 voedsel-
banken. We zijn in gesprek met een kandi-
daat voor de regio Haaglanden.  
Op Voedingsbodem onder de tegel ‘Bestuur’ 
vind je een overzicht met alle relatiebeheer-
ders. 
 

Vacature
Er is een nieuwe vacature voor de regio 
Rotterdam. Helaas heeft Carmen Valk om 
privéredenen moeten besluiten om per 1 juni 
te stoppen met haar werkzaamheden als 
relatiebeheerder. Interesse? Kijk dan snel op 
www.werkenbijvoedselbanken.nl en/of neem 
contact op met Frank van der Hulst, coördi-
nator van dit team via frank.van.der.hulst@
voedselbankennederland.nl

https://voedselbank-jvt-production.ximsystems.net/
mailto:paul.hendrix%40voedselbankennederland.nl?subject=
mailto:paul.hendrix%40voedselbankennederland.nl?subject=
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/relatiebeheerders-verdeling-over-de-regios/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/relatiebeheerders-verdeling-over-de-regios/
https://www.werkenbijvoedselbanken.nl/vacatures/relatiebeheerder-voedselbanken-nederland-223456
mailto:frank.van.der.hulst%40voedselbankennederland.nl?subject=
mailto:frank.van.der.hulst%40voedselbankennederland.nl?subject=
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Voedselbanken kunnen via het 
Armoedefonds een aanvraag indienen 
voor gratis menstruatie-producten.  
Deze producten kunnen vervolgens 
worden uitgedeeld aan klanten van de 
voedselbank.

Als je moet rondkomen van een beperkt 
budget in de week, gaat dat geld groten-
deels op aan eten en drinken. Maar van dat 
geld moeten ook verzorgings- en hygiëne-
producten gekocht worden. Dat maakt dat 
er soms geen geld is voor maandverband of 
andere menstruatieproducten. 

Menstruatieproducten moeten voor iedere 
vrouw beschikbaar zijn die het nodig heeft. 
Het Armoedefonds stelt daarom gratis 
menstruatieproducten beschikbaar via lokale 
hulporganisaties en andere laagdrempelige 
locaties, zoals voedselbanken.

Zij willen meisjes en vrouwen zelf de keus 
bieden om een product uit te kiezen dat bij 
hen past en dat zij comfortabel vinden. 
Daarom bieden ze verschillende soorten, 
maten en merken maandverband en 
tampons aan. Ook zijn er menstuatiecups 
beschikbaar.

Aanmelden
Voedselbanken kunnen via 
actie@armoedefonds.nl een aanvraag 
indienen voor het ontvangen van gratis 
menstruatieproducten.

Vermeld hierbij de volgende gegevens:
• aantal vrouwen
• contactpersoon met e-mailadres
• bezorgadres

De menstruatieproducten (maar ook enkele 
andere producten) kunnen gratis besteld 
worden via de site van het armoedefonds. 
Na aanmelding via bovenstaand e-mailadres 
ontvang je hiervoor de inlogprocedure.

Armoedefonds stelt menstruatieproducten 
beschikbaar in strijd tegen menstruatie-armoede

Jumbo donatieactie: 
‘eentje extra voor de 
Voedselbanken’!
Jumbo organiseert van woensdag 22 
juni tot en met dinsdag 28 juni een 
donatieactie voor de voedselbanken. 
Klanten van de Jumbo worden gevraagd 
om een product te doneren aan de 
lokale voedselbank. 

Meer dan 385 Jumbo winkels hebben 
aangegeven hier aan mee te willen doen.  
Via de Nieuwsflits van 20 mei is een lijst met 
deelnemende filialen gedeeld. 

In verband met de komende feestdagen 
Hemelvaart en Pinksteren is het service-
kantoor in Houten op donderdag 26 mei en 
maandag 6 juni gesloten. 

De Jumbo winkels worden gevraagd 
voordat de actie start contact op te nemen 
met de lokale voedselbank om afspraken te 
maken over het ophaalmoment. Schroom 
niet om zelf contact te leggen met de winkel. 
 
Ook vragen we jullie om de inzet van 
vrijwilligers op de winkelvloer met de Jumbo 
winkels af te stemmen. 

De winkels ontvangen vanuit Jumbo een 
uitgebreid pakket met o.a. posters om de 
actie goed onder de aandacht te brengen bij 
de klanten. Daarnaast worden zij opgeroe-
pen aandacht aan de actie te besteden op 
hun sociale media kanalen. En dat kunnen 
we zelf natuurlijk ook doen!

Vragen?
Mochten er vragen zijn, mail ze naar andre.
verschoor@voedselbankennederland.nl

Aangepaste  
bereikbaarheid 
Servicekantoor

mailto:actie%40armoedefonds.nl?subject=
mailto:andre.verschoor%40voedselbankennederland.nl?subject=
mailto:andre.verschoor%40voedselbankennederland.nl?subject=
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PwC: onze fiscale 
vraagbaak voor 
alle belasting-
vraagstukken
Vragen over autobelastingen, WOZ-
beschikkingen, teruggaaf energiebelas-
ting, onbelaste reiskostenvergoeding 
voor vrijwilligers, subsidies voor  
‘schone’ vrachtwagens en ga zo maar 
door. Dit zijn enkele voorbeelden van 
belastingvraagstukken waarbij  
accountants- en advieskantoor PwC de 
voedselbanken de afgelopen maanden 
heeft geholpen.

PwC, die vanaf februari een verbintenis heeft 
met de VBN, biedt een hulplijn voor allerlei 
fiscale vraagstukken van voedselbanken. 
In plaats van één vrijwilliger bij de VBN die 
onmogelijk alle uiteenlopende vragen zou 
kunnen beantwoorden, beschikt PwC als 
kantoor met een groot aantal fiscalisten met 
allerlei expertises wel over die brede kennis 
en capaciteit om VBN en de lokale voedsel-
banken te helpen.

Communicatie met PwC verloopt via VBN. 
Het juridische en bestuurlijke team verzamelt 
alle fiscale vragen en zet ze vervolgens door 
naar het kernteam van PwC. Dit kernteam 
legt de fiscale vragen voor aan de betref-
fende PwC-specialisten. PwC vindt het 
belangrijk om bij te dragen aan het oplossen 
van vraagstukken van en voor de voedsel-
banken vanwege de grote maatschappelijke 
impact van de organisatie. Daarnaast creëert 
deze opdracht meer maatschappelijke 
bewustwording bij medewerkers van PwC. 
Medewerkers, die - zo is ons al gebleken 
- met veel enthousiasme aan de slag gaan 
voor VBN. Zo werkt de verbintenis positief 
voor beide partijen.

Advies nodig?
Loop je als lokale voedselbank aan tegen 
een fiscaal vraagstuk? Neem dan contact op 
met Ineke Jenniskens via ineke.jenniskens@
voedselbankennederland.nl.

Teruggaafregeling 
energiebelasting
Bij de levering van elektriciteit en gas 
betaalt iedere gebruiker energiebelas-
ting. Voedselbanken met ANBI-status 
die voldoen aan bepaalde vereisten, 
komen in aanmerking voor een terug-
gaaf van 50% van de in rekening 
gebrachte energiebelasting en opslag 
duurzame energie. Dit kan zelfs met vijf 
jaar terugwerkende kracht, waardoor dit 
bedrag aardig kan oplopen! 

De voorwaarden en aandachtspunten bij het 
indienen van een verzoek tot teruggaaf 
energiebelasting zijn binnenkort terug te 
vinden op Voedingsbodem. 

Vragen?
PwC, die zich als fiscale vraagbaak verbon-
den heeft aan VBN, heeft alle relevante 
informatie op een rij gezet. Ook kunnen 
voedselbanken PWC’s expertise inroepen bij 
het indienen van het verzoek tot teruggaaf 
energiebelasting en een eventuele begelei-
dende brief. 

Mocht u daarvan gebruik willen maken, stuur 
dan een e-mail naar ineke.jenniskens@
voedselbankennederland.nl, dan wordt met 
PwC geschakeld om te kijken wat ze voor u 
kunnen betekenen.Collectieve 

inkoop energie

Op donderdag 21 april heeft VBN in samen-
werking met Stroomkr8 een webinar 
georganiseerd over de mogelijkheden voor 
gezamenlijke inkoop van energie via VBN. 
De presentatie over de inkoop van energie 
die Stroomkr8 heeft gegeven is te vinden op 
Voedingsbodem.

Vragen?
Voor iedere voedselbank is het goed om na 
te denken over energie-inkoop. Mocht je 
naar aanleiding van de webinar nog vragen 
hebben, stel ze vooral. Ook als je niet 
aanwezig kon zijn bij de webinar en vragen 
hebt of graag informatie ontvangt over de 
mogelijkheden, stuur dan een e-mail naar 
inkoopteamvbn@voedselbankennederland.nl 

Groente & Fruitbrigade 
genomineerd voor 
WestlandHart prijs 
Groente & Fruitbrigade is de op een na 
grootste leverancier van Voedselbanken 
Nederland. De stichting heeft als missie 
om iedere voedselbankklant elke week 
te voorzien van verse groente & fruit.  
Wij vragen je om jouw stem uit te 
brengen!

Begin mei werden we op onze locatie in 
Poeldijk verrast met een nominatie voor de 
vrijwilligerswaarderingsprijs WestlandHart. 
Dit is een hele mooie pluim voor alle 
vrijwilligers die zich elke week inzetten om 

groenten en fruit te organiseren. 
Er is een mooie video gemaakt, deze is 
vanaf dinsdag 17 mei te zien op onze 
sociale kanalen (facebook, instagram en 
linkedin).  

Stemmen
De jury en het publiek bepalen wie uiteinde-
lijk de hoofdprijs wint. Wij vinden het 
supertof als jij ons wilt helpen. Stem jij op 
ons? 

Stemmen kan tot 30 mei via www.westland-
hart.nl/   

mailto:ineke.jenniskens%40voedselbankennederland.nl?subject=
mailto:ineke.jenniskens%40voedselbankennederland.nl?subject=
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs-category/financien/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs-category/financien/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs-category/financien/
mailto:ineke.jenniskens%40voedselbankennederland.nl?subject=
mailto:ineke.jenniskens%40voedselbankennederland.nl?subject=
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/webinar-energie-inkoop-voedselbanken-nederland/
mailto:inkoopteamvbn%40voedselbankennederland.nl%20?subject=
https://www.westlandhart.nl/ 
https://www.westlandhart.nl/ 
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Zomerkampen voor  
€ 17,50 per gezin
Voor sommige kinderen is het niet 
vanzelfsprekend om op vakantie te 
gaan, omdat niet ieder gezin hiervoor de 
financiële mogelijkheden heeft. 

Stichting Y Camps organiseert vakantiekam-
pen voor kinderen die anders niet op 
vakantie kunnen. Tegen een vergoeding van 
€ 17,50 (per gezin) kunnen deze kinderen 
mee op zomerkamp.

Dit jaar worden er twee kampen georgani-
seerd:
• Een natuurkamp voor kinderen van 8 

t/m 12 jaar. Dit kamp vol spelletjes en 
avontuur is van 31 juli t/m 5 augustus in 
Driebergen.

• Een outdoorkamp voor kinderen van 13 
t/m 16 jaar. Dit actieve kamp is van 24 
juli t/m 30 juli in Hulshorst.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de zomerkam-
pen? Kijk dan op www.ycamps.nl/joykids, 
mail naar info@ycamps.nl of  
bel 035-6668777.

Iedere maand zien we een stijging in het 
aantal geregistreerde vrijwilligers. En dat 
mag nog véél verder groeien. De Voedsel-
banken Academie is voor alle ruim 12.000 
vrijwilligers. Gratis en voor niets. Zegt het 
voort!

Voedselbanken Academie update
Sinds de lancering van de Academie houden 
we het gebruik van het platform goed bij. En 
wat we hoopten komt uit. Gebruikers komen 
echt op alle dagen van de week naar het 
platform. En gedurende de hele dag, van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat!

Wil jij ook zelf bepalen wanneer je die 
ene leuke cursus volgt?
Op voedselbankennederland.nl/leren/ lees je 
hoe je toegang krijgt tot de Voedselbanken 
Academie. 

Tijd voor herhaling 
online ELZI-training 
Voedselveiligheid
Vele voedselbanken hebben al gebruik 
gemaakt van de gratis ter beschikking 
gestelde trainingen in het Systeem Elzi.  
Dit betreft de modules Voedselveiligheid, 
Plaagdierenwering en Arbo (Vertil je niet).  
De eerste voedselbanken worden nu, na 2½ 
jaar, herinnerd om een herhalingstraining te 
doen.

Onredelijke uitkomst 
criteria 2022 voor 
eenpersoons- 
huishoudens
Wij hebben de afgelopen weken meer-
dere ‘klachten’ ontvangen van voedsel-
banken over de gevolgen van de criteria 
2022 voor eenpersoonshuishoudens.

De nieuwe criteria vallen zodanig uit dat 
bestaande eenpersoonshuishoudens 
mogelijk niet meer in aanmerking komen 
voor een pakket. En dus ook aspirant 
klanten niet, die conform de criteria 2021 
wel geaccepteerd zouden worden. Wij gaan 
dit betrekken bij de evaluatie van de criteria 
2022 in samenwerking met de werkgroep 
criteria.

Het bestuur VBN adviseert daarom de leden 
om voor bestaande en nieuwe eenpersoons-
huishoudens, de criteria 2021 toe te passen.

Overigens staat het wat ons betreft het 
bestuur van een voedselbank altijd vrij om, 
bij kennelijk onredelijke uitkomsten (rekening 
houdend met de specifieke omstandigheden 
van een (aspirant)klant), daar in het voordeel 
van die klant af te wijken van de criteria.  
Het is dan wel van belang dat die beslissing 
goed wordt gedocumenteerd.

De grondhouding van een voedselbank zou 
moeten zijn om de regels zo veel als 
mogelijk in het voordeel van een (aspirant)
klant uit te leggen en kennelijk onredelijke 
uitkomsten terzijde te schuiven.

De beslissing om deze training te volgen ligt 
bij de (coördinator van de) voedselbank.  
Het is aan haar of hem om dit te honoreren 
of niet. Een e-mail met een toelichting en 
werkwijze over hoe hiervoor te handelen zal 
binnenkort worden verstuurd naar de 
coördinator van iedere voedselbank.

https://ycamps.nl/joykids
mailto:info%40ycamps.nl?subject=
https://voedselbankennederland.nl/leren/
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Nieuwtjes van andere voedselbanken

Aan twee wanden hangen metersgrote 
spandoeken met kleurrijke prints, op de 
koel- en vriescontainers hangen grote 
magneetstickers en op de kraampjes liggen 
nu kleurrijke kleden waardoor het geheel er 
een stuk vrolijker en meer uitnodigend uitziet! 

Want laten we wel zijn: als je als klant naar 
de voedselbank gaat, is het wel zo prettig als 
je in een gezellige omgeving stapt.  

Voedselbank Deventer hoopt dat hun klanten 
nu met een fijner gevoel hun voedselpakket-
ten ophalen in deze fleurig aangeklede hal! 

Sponsorpartner Drukwerkdeal.nl heeft 
de uitgiftehal van Voedselbank Deventer 
in een nieuw jasje gestoken. De voor 
klanten bekende Hal 15 is veranderd van 
een grijze, oude fabriekshal, in een 
frisse en vrolijke afhaallocatie voor de 
voedselpakketten. 

De metamorfose is onderdeel van een 
langdurige samenwerking. Zo schonk de 
Deventer drukker  vorig jaar mooie kerstpak-
ketten voor de klanten en werken ze samen 
op het gebied van communicatie. 
De hal aan de Harderwijkerstraat heeft nu 
dus een kleurige uitstraling. 

Op de website van Voedselbank Zuid-
oost Drenthe is het sinds kort mogelijk 
boodschappen te doneren en direct via 
iDeal te betalen. 

Voorzitter Ton Sleeking (op www.klaziena-
veenlokaal.nl): ”Mensen maken niet zo snel 
50 cent of een euro over als gift. Het kopen 
van een pak thee voor 49 cent of een brood 
voor 1,89 voelt toch anders.” Deze nieuwe 
manier van doneren heeft tot nu toe ruim 
1.000 euro opgeleverd. Een mooi resultaat 
dus.

Het aanbod van producten is op dit moment 
nog beperkt, maar wordt komende tijd 
verder uitgebreid.

Voedselbank Zutphen blijft 
professionaliseren

Gert Vrieze (l) en Carel Kraaijenhagen (r), © Pascale Drent

Gert Vrieze draagt voorzittersstokje over aan 
Carel Kraaijenhagen bij Voedselbank 
Zutphen. Vrieze (74) vertrok officieel per 
31 december 2021 als voorzitter.  
Enkele omstandigheden, zoals een bijna 
ingestort dak en corona) hielden hem echter 
nog iets langer op zijn plek. Nu is dan echt 
de tijd gekomen zijn werk als voorzitter over 
te dragen aan zijn opvolger, Carel Kraaijen-
hagen.
 
Voedselveiligheid
Toen Gert Vrieze zeven jaar geleden de 
voorzittershamer ter hand nam, was van  
professionalisme minder sprake. Landelijk 
maakte de voedselbank in die dagen een 
enorme slag qua voedselveiligheid. Dit ging 
ook op voor Zutphen. Het eerste wat ik als 
nieuwe voorzitter deed was het ter zake in 
ontvangst nemen van een certificaat.  
Die certificering was van het grootste belang. 
“Voedselveiligheid staat tot op de dag 
vandaag hoog op de agenda”, voegt Carel 
Kraaijenhagen toe. “Er zijn regelmatig 
externe controles. 

Online boodschappen doneren groot succes voor 
Voedselbank Zuidoost Drenthe

Van grijze fabriekshal naar gezellige afhaallocatie
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Kalender
Algemene ledenvergadering 3 september en 12 november 

Toen oud-voorzitter van de Voedselbank 
stad Groningen Ulfert Molenhuis hoorde dat 
in de Oekraïense stad Sumy en groot aantal 
gehandicapte kinderen en volwassen met 
hun hulpverleners bijeenwaren in een 
gebouw, geen voorzieningen meer hadden, 
maar ook niet konden vluchten, nam hij 
contact op met Natalia Bos van de stichting 
Oekraïners in Nederland om hulp te oganise-
ren. 

Met hulp van zijn kleindochter Robin 
Molenhuis en de Voedselbank stad  
Groningen werd snel een grote inzamelings-
actie georganiseerd bij een AH-supermarkt 
in de stad Groningen. Het leverde maar liefst 
145 volle kratten houdbaar voedsel, 
non-food en water op. Veertien dagen later 
herhaalde hij deze actie in Haren bij drie 
supers van Jumbo en AH. Dat werd met 
hulp van de stichting Present een door-
slaand succes met maar liefst 340 volle 
kratten.

In twee ritten werd alles met een transport-
auto uit Rotterdam rechtstreeks naar de stad 
Sumy vervoerd en via een groene corridor is 
alles terechtgekomen bij deze mensen die in 
grote nood zaten. 

De vrachtauto reed in Oekraïne alleen 
overdag. In de nachturen stond de auto in 
een bos waarbij de cabine werd gecamou-
fleerd om beschietingen of een overval te 
voorkomen. Zo konden in totaal 485 volle 
kratten worden afgegeven. De stad is 
wekenlang omsingeld geweest en bescho-
ten door de Russen, maar die hebben de 
stad nu weer verlaten.

Nieuwtjes van andere voedselbanken

Groningen op z’n best voor Oekraïne!


