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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord
Meerdere Regionale Distributiecentra (RDC) 
hebben gevraagd om extra financiële 
ondersteuning als gevolg van de alsmaar 
stijgende energie- en brandstofkosten. 
Vanzelfsprekend hebben we een open oog 
en een warm hart om RDC te ondersteunen 
als dat nodig is. Het is echter ook belangrijk 
te weten of er ook voedselbanken zijn die 
financiële ondersteuning nodig hebben. En 
we hebben rekening te houden met het feit 
dat de voedselbanken in elke regio verant-
woordelijk zijn voor de financiering van de 
distributiefunctie. Daarom hebben we in 
onze enquête die jullie onlangs hebben 
ontvangen vragen opgenomen over de 
gestegen energie- en brandstofkosten bij de 
voedselbanken. Naar aanleiding van de 
uitkomsten maken we een voorstel voor de 
Algemene Ledenvergadering van 3 septem-
ber a.s. In de twee weken daarvóór kunnen 
jullie dit voorstel in de eigen ROP-vergade-

ring bespreken. Het spreekt vanzelf dat als 
een RDC in de tussenliggende periode extra 
financiële ondersteuning nodig heeft dat in 
goed overleg zal worden opgelost.

Ik wens jullie een mooie zomer, tot in 
september!
  
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

(vervolg op pagina 2)

Nieuwe relatiebeheerder Ed Lafeber
Sinds 20 juni is Ed Lafeber relatie- 
beheerder voor de voedselbanken in  
de regio Haaglanden.

Een relatiebeheerder is er voor de lokale 
voedselbanken. Hij is een partner die op 
bezoek komt en nieuwsgierig is naar de 
praktijk en de plannen. De relatiebeheerder 
weet de weg naar wat de landelijke vereni-
ging te bieden heeft en wat andere voedsel-
banken doen. Daar kun je als voedselbank je 
voordeel mee doen.

Ed is 67 jaar. Hij woont in Gouda, is ge-
trouwd en heeft een zoon. Hij heeft zijn hele 
51-jarige werkzame leven gewerkt in de 
in-en verkoop en de logistiek met de daarbij 
behorende processen, o.a. IT en transport. 
Dat deed hij zowel in loondienst, als 
directeur/grootaandeelhouder in het 
familiebedrijf en de laatste jaren projectmatig 
als ZZP’er. Hij was coördinator logistiek bij 
de Voedselbank Gouda en Omstreken.  

Ed: ‘Werken voor de voedselbanken 
motiveert me, omdat het een fantastische 
organisatie is! Ik vind het vooral bijzonder dat 
alle medewerkers volledig belangeloos hun 
‘steentje bijdragen’ om de voedselbanken 
succesvol te maken. Ik hoop door mijn 
expertise een bijdrage te kunnen leveren aan 
het verbinden van voedselbanken en ze zo 
nodig bij te staan met adviezen en doorver-

wijzingen naar experts waardoor de activitei-
ten kunnen worden geoptimaliseerd. Mijn 
eerste indruk is dat alle voedselbankvrijwil-
ligers hun ‘stinkende’ best doen om hun 
klanten een goede ondersteuning te bieden.’ 
 
Ed is te bereiken via  
ed.lafeber@voedselbankennederland.nl  
of via 06-53564252.  
Hij werkt nauw samen met John Bloem en 
Gisela Hoeve, de adviseurs voedselveiligheid 
voor dezelfde regio.  

Team relatiebeheerders
Met Ed zijn er nu acht relatiebeheerders 
beschikbaar voor alle 172 voedselbanken. 
Het overzicht vind je op Voedingsbodem, 
Bestuur.

Regeling Medische zorg 
Ontheemden uit Oekraïne  
in werking
Per 1 juli 2022 geldt de Regeling Medische 
zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Het 
declareren van de vergoeding van medische 
zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt 
daarmee vereenvoudigd. Ook hebben vanaf 
1 augustus Oekraiense vluchtelingen geen 
zorgverzekering meer nodig omdat zij onder 
de RMO vallen.

Om betrokkenen (zorgverleners, gemeenten, 
mensen die vluchtelingen opvangen en 
mogelijk ook Oekaieners zelf) te informeren 
over de veranderingen in het declareren van 
zorgkosten én de wijziging in de zorgverze-
kering zijn er vanuit het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een 
aantal communicatiematerialen gemaakt.  
Vluchtelingen uit Oekraïne: zorg en gezond-
heid | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | 
Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/zorg-en-gezondheid
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/inloggen/?wppb_referer_url=https%3A%2F%2Fvoedingsbodem.voedselbankennederland.nl%2Fdocs-category%2Fbestuur%2F
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AH actie 
Albert Heijn houdt van 29 augustus tot en 
met 4 september een landelijke winkelactie 
ten behoeve van de voedselbanken met als 
thema “Op een lege maag kan je niet leren”. 
Omdat er vorig jaar vraagtekens werden 
geplaatst bij de gezondheid van bepaalde 
producten, is het aanbod aangepast met 
gezondere varianten. Het aanbod heeft nu 
ook een breder karakter dan alleen ontbijt. 
Aangeboden wordt: halfvolle melk, rijstwa-
fels, ontbijtkoek zero, pindakaas, halfvolle 
chocolademelk, muesi naturel, mueslireep 
chocolade zero, hele sperziebonen, partjes 
perzik, gevulde tomatensoep, volkorenmaca-
roni en zilvervliesrijst. Alle producten zijn van 
AH merk op Siz gevulde tomatensoep na. In 
totaal doen er zo’n 550 AH filialen mee aan 
deze actie. 

Binnenkort volgt meer informatie over deze 
actie.

Getoonde producten zijn niet definitief, actie-
beeld uit 2021

DE Waardepunten actie 
Ook dit jaar worden er Douwe Egberts 
waardepunten ingezameld voor de voedsel-
banken, zoals altijd in december. We zijn heel 
benieuwd wat 2022 gaat brengen, de 11e 
editie inmiddels al van de DE puntenactie! 
Inmiddels doen al 43 voedselbanken mee aan 
deze actie. Wil je ook meedoen? Laat het ons 
weten en ontvang het draaiboek 2022. We 
houden je op de hoogte van de voortgang 
van deze actie. Je bestelt bij ons ook de 
verzameldozen die heel geschikt zijn om bij 
inzamelpunten als supermarkten te plaatsen. 
Wil je meedoen aan de actie en/of een 
verzameldoos ontvangen? Stuur onder 
vermelding van je voedselbank en eventueel 
het aantal dozen dat je wenst een e-mail naar: 
DE-actie@voedselbankennederland.nl

Groente & Fruitbrigade winnaar vrijwilligersprijs 
In de MEEdeler van mei berichtten we over de 
nominatie voor de vrijwilligersprijs van West-

landHart. Blij en trots zijn we dat de Groente & 
Fruitbrigade deze prijs heeft gewonnen. 

De vakjury was vooral gecharmeerd van de 
Westlandse kracht om te organiseren en te 
ondernemen met en door vrijwilligers. 

Samenwerking, een sociale basis én 
duurzaamheid typeren de Groente & 
Fruitbrigade. Het geldbedrag wat wij hiermee 
in ontvangt mogen nemen, zetten we in op 
het vinden en binden van nieuwe vrijwilligers. 

Wij hebben een aantal mooie vacatures op 
onze website staan. Ken jij iemand die zich in 
de regio’s Poeldijk, IJsselmuiden of Venlo wil 
inzetten om groenten & fruit voor voedsel-
banken te organiseren? We horen graag van 
je op communicatie@groentefruitbrigade.nl

Uitreiking vrijwilligersprijs WestlandHart

Corona zelftesten en 
mondkapjes 

De overheid heeft voor de 
klanten van de voedselbank nog 
voldoende mondkapjes en 
zelftesten op voorraad. Deze 

worden beschikbaar gesteld via onze RDC’s, 
die hier ook voorraad van aan zullen houden. 
De voedselbank kan deze producten daar 
bestellen en mee laten komen met de 
wekelijkse levering van voedsel, zodat er 
geen extra transportkosten zijn.

De Siemens corona-zelftesten zijn verpakt 
per 320 stuks per doos en hebben een 
houdbaarheidsdatum van 31-03-2023.  
De medische 3-laags mondkapjes type IIR 
zijn verpakt in doosjes van 50 stuks, 20 
doosjes in een omdoos. In principe speelt de 
houdbaarheidsdatum hier geen rol. 

We adviseren voedselbanken om zowel van 
mondmaskers als zelftesten een kleine 
voorraad aan te houden, zodat men deze 
direct kan uitdelen 
indien daar 
behoefte  
aan is.
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Training Ongediertebestrijding
Een van de meest voorko-
mende afwijkingen die door 
de inspectiebedrijven worden 
vastgesteld betreft de 

ongediertebestrijding en schoonmaak. 

Men herkent in onvoldoende mate tijdig de 
sporen van ongedierte met de daarbij 
horende acties. Er is meerdere keren 
aandacht gevraagd voor de noodzaak om 
zeer alert te zijn op de aanwezigheid van 
ongedierte en met name muizen. Helaas 
moeten we vaststellen dat er nog altijd 
voedselbanken en uitdeelpunten zijn die hier 
niet voldoende op letten. Ook dit jaar zijn er 
bij meerdere voedselbanken ernstige 
problemen vastgesteld door overlast van 
muizen.
Na een sluiting van de voedselbank door de 
NVWA kunnen de kosten oplopen tot meer 
dan € 10.000 (boete en kosten herinspecties 
door de NVWA, kosten van vernietiging van 
producten, kosten van schoonmaakbedrijf 
etc.) en daarnaast kunnen onze klanten een 
aantal weken niet worden geholpen. 

Workshop Plaagdierbeheersing en 
Hygiëne & Schoonmaak 
Om de coördinatoren en bestuursleden 

Voedselveiligheid beter in staat te stellen om 
de aanwezigheid van ongedierte vast te 
stellen en hier maatregelen tegen te nemen 
heeft het team Voedselveiligheid van VBN 
een nieuwe workshop ontwikkelt: Workshop 
Plaagdierbeheersing en Hygiëne & Schoon-
maak. Deze workshop wordt gegeven op 
locatie bij een voedselbank. In de praktijk 
wordt geoefend in het herkennen van sporen 
van muizen. En welke maatregelen genomen 
kunnen worden om plaagdieren te weren. 
Daarnaast zal dieper worden ingegaan op 
Hygiëne en Schoonmaak. In deze workshop 
wordt er na de presentatie in kleine groepen 
verder gesproken, zodat lokale ervaringen 
uitgewisseld kunnen worden. 

Onderwerpen die aan bod komen 
1.  Beheersing van plaagdieren. Hoe kan je 

ervoor zorgen dat overlast door muizen of 
andere plaagdieren kan worden beheerst? 
We laten in de praktijk zien hoe dat kan 
en waar je op moet letten.

2.  Hygiëne en Schoonmaak. Hoe kan de 
voedselbank inhoud geven aan een 
goede werkwijze voor schoonmaak? Wat 
is het belang van goede hygiëne maatre-
gelen en wat komt daar in de praktijk bij 
kijken?

Cursusdatum
De cursus vindt plaats maandag 22 augus-
tus van 10:30 tot 15:30 uur bij Voedselbank 
Neder Veluwe te Wageningen. 

Aanmelden 
Wil je deze training volgen? Vol = vol, dus 
meld je snel aan via: teamvoedselveiligheid@ 
voedselbankennederland.nl. Er geldt: 
maximaal 20 deelnemers en maximaal 2 
deelnemers per voedselbank. Heb je 
belangstelling, maar kan je niet op de 
geplande datum? Stuur ons een berichtje via 
bovenstaand e-mailadres. We informeren je 
als er weer nieuwe cursusdata bekend zijn.

WA Verzekering voor heftrucks
Een ongeluk met een heftruck of 
soortgelijk zwaar materieel, zoals een 
tractor, kan veel letsel aan personen of 
schade aan gebouwen tot gevolg 
hebben. Onze collectieve bedrijfsaan-
sprakelijkheidsverzekering dekt deze 
schade niet omdat het is veroorzaakt 
door een voertuig met een eigen motor 
en dat is in de polisvoorwaarden van de 
verzekering uitgesloten. 

Bij iedereen is wel bekend dat auto’s en 
andere voertuigen waarmee op de openbare 
weg wordt gereden verzekerd moeten zijn 
tegen aansprakelijkheid voor letsel of schade 
na een ongeval; de wettelijk verplichte 
WA-verzekering. Maar ditzelfde geldt dus 
ook voor motorrijtuigen waarmee niet op de 
openbare weg wordt gereden, maar 
waarmee dezelfde ongelukken kunnen 
gebeuren.

De voedselbanken moeten zelf een WA-
verzekering voor hun heftrucks en ander 
zwaar materieel afsluiten. Een collectieve 
verzekering is niet handig omdat dan alle 
heftrucks en ander gemotoriseerd materieel 
van alle voedselbanken geregistreerd 
moeten worden en doorgegeven aan de 
verzekeringsmaatschappij, evenals alle 
wijzigingen daarin. En daarnaast hebben 

veel voedselbanken de verzekering voor hun 
motorvoertuigen zelf al geregeld.

Als je een WA-verzekering voor heftruck of 
ander rijdend materieel afsluit is het belang-
rijk om ook de bestuurder mee te verzeke-
ren. De heftrucks bij voedselbanken worden 
bestuurd door vrijwilligers. En als er onver-
hoopt een ongeluk gebeurt waarbij ook de 

bestuurder letsel of schade oploopt valt ook 
dat onder de dekking van de verzekering. 

Ditzelfde geldt ook voor alle andere motor-
voertuigen. Ook daarvoor is het belangrijk 
om zowel voor de bestuurders als eventuele 
passagiers een ongevalleninzittenden-verze-
kering af te sluiten. En vanuit onze zorgplicht 
voor veilige arbeidsomstandigheden geeft 
het team Arbozaken de tip alleen mensen op 
een heftruck te laten rijden die een heftruck-
certificaat hebben. 

Vragen
Heb je vragen over dit certificaat? Stuur een 
e-mail naar Frans Miermans, coördinator van 
het project veilig werkende voedselbanken: 
frans.miermans@voedselbankennederland.nl. 
Heb je vragen over de verzekering van je 
heftruck of ander materieel? Bertus van den 
Bergh van het team juridische zaken is de 
contactpersoon. Hij is bereikbaar via 
telefoon: 06-15272305 en via e-mail:  
bertus.vandenbergh@voedselbankennederland.nl. 
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Nieuwtjes van andere voedselbanken

Voedselbanken Academie update
Daar zijn we weer met een maandelijkse 
update vanuit de Voedselbanken 
Academie.
 
Wist je dat….
•  Wicher Westerbeek de coördinator van 

ons team na ruim drie jaar met hart en 
ziel zich ingezet te hebben voor Voedsel-
banken Nederland het stokje heeft 
overgedragen aan Hay Eggen die deze 
rol voorlopig zal invullen?

•  Je algemene vragen over ‘leren’  
kunt mailen naar  
leren@voedselbankennederland.nl?

•  Je vragen die voor de coördinator zijn 
bedoeld kunt mailen naar  
hay.eggen@voedselbankennederland.nl?

Aan de slag met veilig en gezond 
werken
Het team veilig en gezond werken is in 
samenwerking met team training en oplei-
ding een nieuw trainingsformat gestart om 
aandacht te vragen voor veilig en gezond 
werken op de werkvloer. Voor de inhoud 
maken we dankbaar gebruik van deskundige 
ondersteuning vanuit het netwerk van 
veiligheidskundigen van VBN. We zijn trots 

op het eerste product dat we samen hebben 
ontwikkeld en vertellen jullie hier graag meer 
over.

Toolbox ‘Veilig tillen en dragen’ 
Met behulp van deze toolbox ga je samen 
met je team onderzoeken of jullie al veilig 
tillen en dragen, welke afspraken er zijn en of 
er (aanvullende) afspraken nodig zijn.  
De toolbox kan bijvoorbeeld ingezet worden 
tijdens een koffiepauze van een half uurtje. 
Ter ondersteuning van de toolbox hebben 
we een poster laten maken in samenwerking 
met ‘Skizzie’. Op de poster staan herken-
bare beeldmerken die we gaan gebruiken in 
de communicatie over veilig werken.  
Enkele lokale voedselbanken zijn aan het 
proefdraaien met deze toolbox. Op basis van 
deze ervaringen komt er een definitieve 
toolbox. We houden jullie op de hoogte  
via de MEEdeler.  
Heb je nu al vragen? Stuur een e-mail naar 
arbo@voedselbankennederland.nl.

Voor je vakantie je Frans opfrissen?
Ga dan snel naar de Academie en volg (een 
deel van) de cursus ‘Frans in twee weken’. 
Op https://voedselbankennederland.nl/leren/ 

lees je hoe je toegang krijgt tot de Voedsel-
banken Academie. 

Veilig tillen en dragen.

Hogeschool Utrecht 
doneert 12.000 euro
Studenten van de opleiding Eventmanager 
van Hogeschool Utrecht hebben bijna 
12.000 euro aan donaties opgehaald voor 
de lokale voedselbanken van Voedselbanken 
Nederland. Ze haalden dit bedrag op met 
het organiseren van fondsenwervende 
evenementen door heel Nederland. “Er is 
een mooie dynamiek ontstaan tussen de 
studenten en de lokale voedselbanken.”

Vrijwilligers van de voedselbank, een student 
cq. eventmanager en een docent van de  
opleiding bij de uitreiking van de cheque.

Samenwerking tussen Voedselbank Amsterdam en NL Cares
Zeker bij een vrijwilligersorganisatie als de 
voedselbank kent het invullen van de 
flexibele schil de nodige uitdagingen. 
Voedselbank Amsterdam heeft een oplos-
sing gevonden: samenwerking met het 
platform van NL Cares.

Voedselbank Amsterdam zet wekelijks zo’n 
20 flexibele vrijwilligers op verschillende 
plekken in. “Dit soort vrijwilligers werven we 
in de eerste instantie via bedrijven die hun 
medewekers iets maatschappelijks willen 
laten doen,” zegt Chiel Zwinkels die deze 
groep coördineert. Maar in de praktijk sluiten 
vraag en aanbod niet altijd naadloos op 
elkaar aan. En juist in die situaties werkt 
Voedselbank Amsterdam samen met  
NL Cares om toch voldoende vrijwilligers te 
hebben om de klus te klaren.

Het idee van de in de hoofdstad gevestigde 
organisatie is om een brug te slaan tussen 
de wereld van young professionals en die 
van de vrijwilligersorganisaties. Via een 
platform wordt vraag en aanbod aan elkaar 
gekoppeld. Voedselbank Amsterdam 
gebruikt het platform vooral om flexvrijwil-
ligers te vinden die voedselpakketten 

inpakken, maar ook voor de bezetting van 
uitgiftenpunten of incidentele klussen.  
Zeker in de huidige tijd met een krappe 
arbeidsmarkt, kunnen flexvrijwilligers een 
uitkomst bieden.

NL Cares opereert vooralsnog in Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Voor 
meer informatie zie: www.nlcares.nl 
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Kalender
Algemene ledenvergadering 3 september, 12 november
Basistraining Voedselveiligheid  23 augustus, 11 oktober
Workshop Plaagdierbeheersing & Hygiëne   22 augustus

Nieuwtjes van andere voedselbanken

Nieuwe bus voor Voedselbank Texel
Ze rijden er meerdere keren per week mee 
over het eiland om voedsel te halen en 
minstens één keer per week gaan vrijwilligers 
van de Texelse voedselbank met hun bus 
naar Amsterdam om voedsel voor de 
voedselpakketten te halen.
Niet te missen dus voor de voedselbank, 
maar daar begon het de afgelopen tijd wel 
bijna naar uit te zien. De vorige koelwagen 
was technisch op, waardoor er een nieuwe 
nodig was. Met behulp van donaties van 
Samen één Texel, het Texelfonds en het 
Oranje Fonds werd een nieuwe bus aange-

schaft die vanaf 17 juni in gebruik is geno-
men. 
Opnieuw verzorgd door Edwin van de 
Heuvel uit Eierland die in 2011 ook de vorige 
bus verzorgde. De nieuwe bus is een stukje 
langer dan de vorige, waardoor er twee 
pallets achter elkaar in de gekoelde laad-
ruimte kunnen staan. Bij de vorige kon dat 
net niet en moesten er spullen los mee in de 
bus. 
Marianne Bonne, een van de vrijwilligsters 
van het eerste uur, opende woensdag- 
middag officieel de nieuwe bus. 

Marianne Bonne opent de nieuwe bus  (Foto: Jeroen van Hattum).

Volkstuin voor Voedselbank De Beverlanden Voedselbank Groningen deelt 
ontbijt uit

De Voedselbank Groningen gaat zes 
basisscholen in de gemeente helpen bij het 
geven van een ontbijt voor de leerlingen. 

De Voedselbank stelt brood en beleg 
beschikbaar aan de basisscholen, zodat 
leerlingen elke dag een ontbijt kunnen 
krijgen. De brugfunctionarissen op de 
scholen zorgen er vervolgens voor dat de 
producten voor het ontbijt terechtkomen bij 
de vrijwilligers die het ontbijt op de scholen 
verzorgen. Met het beschikbaar stellen van 
de etenswaren wil de voedselbank ervoor 
zorgen dat meer kinderen met een volle 
maag naar school gaan, zodat ze zich beter 
kunnen concentreren. Voornamelijk kinderen 
uit arme gezinnen gaan zonder ontbijt naar 
school. In Groningen komt één op de zes 
kinderen uit een gezin met weinig geld.

De klanten van Voedselbank De Bevelanden 
krijgen al jaren groenten en fruit van de 
volkstuin in Ovezande. Wekelijks worden op 
de uitreikingsdag groenten en fruit als sla, 
andijvie, wortelen, tomaten, kouseband, 
sperziebonen, appels, peren, ui en courget-
tes aangeleverd die direct meegaan in de 
voedselpakketten.  
De volkstuin in Ovezande wordt al meer dan 
tien jaar bewerkt door vrijwilligers. Ook 
schoolkinderen komen regelmatig helpen, 
om zo te ervaren waar groenten en fruit 
vandaan komen en hoe ze groeien. Het 
uitgangspunt bij het bewerken van de 
volkstuin is “Groen”. Zo wordt er geen 
kunstmest gebruikt, geen gif, onkruid wordt 
handmatig gewied, ongedierte wordt met 
biologische middelen bestreden, er is een 
eigen tank geslagen voor bewatering van de 
tuin en er zijn insectenhotels om allerlei 
soorten bijen, vlinders en andere nuttige 

dieren te lokken. Vrijwilligers Willy Verbeek, 
Annemarie Louws, Loek Menheere, Judy 
Peeters, Rene de Dreu en Rianne van As 
zorgen wekelijks voor deze prachtige 
volkstuin. Vanwege dit bijzondere concept 
worden er zelfs rondleidingen gehouden 
voor speciale groepen. Voedselbank De 
Beverlanden is superblij met deze topvrijwil-
ligers!

www.voedselbankennederland.nl
www.facebook.com/voedselbankennederland
https://twitter.com/VoedselbankenNL
https://instagram.com/voedselbankennederland/
https://www.linkedin.com/company/voedselbanken-nederland/



