
Blijf samen gezond
Gelukkig horen we steeds 
minder heftige berichten maar 
het coronavirus is nog niet weg. 
Ondertussen lijken de klachten 

en gevolgen wel in ernst steeds meer af te 
nemen. De overheid adviseert nog wel de 
verspreiding te beperken. Let goed op de 
mensen om je heen met een kwetsbare 
gezondheid, zoals onze oudere klanten en 
vrijwilligers. Wij frissen het geheugen nog 
even op.

De basisadviezen tegen corona blijven:
•  Heb je klachten? Blijf thuis en doe

een zelftest.
• Heb je corona? Ga in isolatie.
•  Het halen van een herhaalprik is nog

altijd mogelijk, ook als je niet tot de
kwetsbare doelgroep behoort.

Adviezen om corona en andere infectie-
ziekten (zoals griep) te voorkomen:
•  Was vaak en goed je handen met water

en zeep. Doe dit altijd als je thuiskomt of
ergens op bezoek gaat.

•  Hoest of nies in je elleboog.
•  Schud geen handen, geef liever een

hoofdknik, boks of elleboog.
•  Raak je gezicht zo min mogelijk aan.
•  Gebruik papieren zakdoekjes om je neus

te snuiten en gooi deze daarna weg.
Was daarna je handen.

•  Daar waar het druk is, kan je jezelf en
anderen beschermen door het dragen
van een mondkapje.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/coronavirus-covid-19/

Jaargang 10, nr. 12, december 2022

Inhoudsopgave:
Nieuwe adviseurs voedselveiligheid 2
Diverse vervolgworkshops voedselveiligheid 2
Basistraining Voedselveiligheid 2
Workshop Plaagdierbeheersing en 
Hygiëne & Schoonmaak 2
Controle thermometers in 2023 3
Kerstpakketten actie Unilever/Bidfood 3
Vervolg AH-actie ‘Op een lege maag 
kun je niet leren 3
Energie besparen en verduurzamen 3
Gratis infographics beschikbaar 
‘Als je ziek bent in Nederland’ 4
Verhuizen of nieuwbouw? 4
Vacature: projectleider beursteam 4
Direct aan de slag met uitkomsten 
tevredenheidsonderzoek Voedingsbodem 5
Extra hulp van Geldfit voor klanten 
voedselbank 5
Nieuwtjes van andere voedselbanken  5/6/7

Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord
13.000 vrijwilligers 
zorgden er het hele jaar voor dat elke week 
meer dan 100.000 mensen eten kregen.
13.000 vrijwilligers
zorgden er de laatste paar maanden voor 
dat duizenden extra mensen ook elke week 
eten kregen.
13.000 vrijwilligers
wat een inzet, wat een betrokkenheid, wat 
een deskundigheid.
13.000 vrijwilligers
fantastisch gedaan, topprestatie, dank jullie 
wel met een diepe buiging!

Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

(vervolg op pagina 2)

Fijne feestdagen namens alle brigadiers 
van Groente & Fruitbrigade 
Afgelopen jaar is er door de collega’s bij 
Groente & Fruitbrigade hard gewerkt om de 
ambitie: elke week verse groente en fruit 
voor alle voedselbankklanten te realiseren. 
We hebben dit jaar de mijlpaal van meer dan 
6 miljoen kilo sinds oprichting in 2018 bereikt 
en zelfs meer dan 2 miljoen kilo in één jaar 
(2022) opgehaald.
Dit doen wij op de locaties in Poeldijk, 
IJsselmuiden en Venlo met z’n 40 enthousi-
aste vrijwilligers. Voor 2023 zetten we deze 
ambitie met veel energie voort. In week 52 
zijn we dicht en vanaf 2 januari staan wij 
weer fris en fruitig klaar voor leveranciers van 
groente en fruit en collega’s van voedselbank 
DC’s. Fijne feestdagen!
Heb je vragen of wil je jouw kerstwens delen, 
mail ons gerust, wij ontvangen ze graag 
communicatie@groentefruitbrigade.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
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Nieuwe adviseurs 
voedselveiligheid 

Voedselveiligheid is een belang-
rijk onderdeel van de bedrijfsvoe-
ring. Van de voedselbanken 
wordt verwacht dat het gehele 

voedselveiligheidsproces op orde is en blijft. 
Vanuit Voedselbanken Nederland kan hierbij 
ondersteuning worden geboden. Daarvoor 
zijn er regionale adviseurs voedselveiligheid 
die voedselbanken met raad en daad 
kunnen en willen ondersteunen. 

Afscheid 2 adviseurs
Aan het einde van 2022 hebben we afscheid 
genomen van Gisela Hoeve en John Blom in 
hun functie van adviseur voedselveiligheid. 
We danken beiden voor hun bijdrage aan 
onze organisatie en hun inzet om de 
voedselbanken te ondersteunen om het 
Groencertificaat te krijgen en te behouden.

Welkom 3 nieuwe adviseurs
Inmiddels hebben we 3 nieuwe adviseurs 
voedselveiligheid gevonden om de  
vacatures op te vullen, waarmee we in totaal 
7 adviseurs krijgen. Dit betekent dat een 
groot aantal voedselbanken een nieuwe 
adviseur voedselveiligheid zullen krijgen.  
Dit speelt met name in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland, 
Utrecht en het westelijke deel van Noord-
Brabant. Deze voedselbanken zullen 
binnenkort worden geïnformeerd over hun 
nieuwe adviseur. 

Basistraining  
Voedselveiligheid

Er is weer een nieuwe 
cursusdatum voor de training 
Voedselveiligheid. Meld je 
dus snel aan! 

Voor wie is de cursus? 
De cursus is bedoeld voor lokale coördinato-
ren of bestuursleden, die (mede-)  
verantwoordelijk zijn voor voedselveiligheid. 
Na het volgen van deze ééndaagse cursus 
‘Handboek Voedselveiligheid in de praktijk’ is 
de deelnemer in staat het lokale beleid vorm 
te geven en lokale vrijwilligers te trainen. 
Nevendoel van de cursus is contact maken 
met collega’s van andere voedselbanken en 
ervaringen uitwisselen. 

Cursusdata 
De cursus vindt plaats op dinsdag 7 februari 
van 10:30 tot 15:30 uur bij Voedselbanken 
Servicecentrum te Houten. 
Aanmelden
Wil je deze training volgen? Meld je dan snel 
aan, want vol = vol. Aanmelden kan via: 

Workshop Plaagdierbeheersing en  
Hygiëne & Schoonmaak: 6 maart in 
Leiden
In 2022 is deze nieuwe workshop twee keer 
gehouden. De deelnemers krijgen eerst een 
presentatie waarbij duidelijk wordt gemaakt 
waarop moet worden gelet om ongedierte te 
weren en te bestrijden. Daarna gaan de 
deelnemers in kleine groepjes door het pand 
van de voedselbank om zelf op zoek te gaan 
naar sporen van ongedierte (vooral muizen 
en ratten) en situaties die voor verbetering in 
aanmerking komen om ongedierte tegen te 
gaan. 
In het tweede onderdeel wordt dieper 
ingegaan op hygiëne en schoonmaken en 
hoe dat goed kan worden aangepakt. 
Schoonmaken en bestrijding van ongedierte 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
maar het belang van hygiëne en schoonma-
ken is natuurlijk veel breder. Ook hier wordt 
in kleine groepjes met elkaar gesproken over 
hoe e.e.a. bij de eigen voedselbank gaat en 
hoe dat kan worden verbeterd.
Omdat deze workshop ook waardevol is 
voor de voedselbank waar de workshop 
wordt gegeven is besloten om dit iedere keer 
bij een andere voedselbank te doen. 
Deze workshop staat gepland voor maandag 
6 maart 2023 van 10:30 uur tot 15:30 bij 
Voedselbank Leiden en Omstreken. Geef je 
snel op, want het aantal plekken is beperkt. 
Aanmelden kan via teamvoedselveiligheid@
voedselbankennederland.nl

Diverse vervolgworkshops voedselveiligheid

teamvoedselveiligheid@voedselbanken 
nederland.nl Er is plek voor maximaal  
15 deelnemers (maximaal 2 deelnemers per 
voedselbank). Komt deze datum niet uit en 
heb je wel belangstelling voor de training? 
Geef dit dan via hetzelfde e-mailadres aan. 
Dan word je geïnformeerd als er weer nieuwe 
cursusdata bekend zijn.

Heb je als coördinator of 
bestuurslid voedselveiligheid de 
cursus ‘Handboek Voedselveilig-
heid in de praktijk’ gevolgd? Dan 

biedt het team voedselveiligheid een paar 
eendaagse workshops aan waarbij we twee 
onderwerpen verder uitdiepen. In deze 
workshops wordt er na de presentatie in 
kleine groepen verder gesproken, zodat 
lokale ervaringen uitgewisseld kunnen 
worden. 

Workshop Temperatuurborging en 
Kwaliteit: 14 februari 
De onderwerpen van deze workshop zijn:
• Het borgen van de temperatuur.
•  Hoe kan je verantwoord de temperatuur

borgen zonder te veel te meten en
registreren? Met praktijkvoorbeelden
laten we zien hoe dat kan.

• Kwaliteit in relatie tot THT/TGT

Dit geeft jou als coördinator voedselveiligheid 
inzicht hoe je lokaal kunt omgaan met het 
beoordelen van de kwaliteit. Waarom kan bij 
het ene product de THT overschreden 
worden en bij het andere product niet?
Deze workshop staat gepland voor dinsdag 
14 februari 2023 van 10:30 uur tot 15:30 op 
het Servicecentrum te Houten. Geef je snel 
op, want het aantal plekken is beperkt. 
Aanmelden kan via teamvoedselveiligheid@
voedselbankennederland.nl 

mailto:teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl
mailto:teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl
mailto:teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl
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Controle thermometers 
in 2023

Een van de voorschriften 
vanuit voedselveiligheid is 
dat we de koelketen van 
voedingsmiddelen  

gesloten houden.  
Voor handhaving, 
controle en correctie 
meten we regelmatig de 
temperaturen. Het lijkt 
simpel, toch is een 
correcte temperatuur- 
meting best lastig.

Op Voedingsbodem staat 
het ‘Info bulletin December 
2021 thermometers, 
temperatuur meten, 
kalibreren’. Dit bulletin helpt 
bij de keuze van geschikte thermometers of 
dataloggers. Kalibreren is het controleren of 
de temperatuur die het instrument aangeeft 
ook de juiste is. De maximaal toegestane 
afwijking is ± 1°C (Celsius). Deze actie moet 
jaarlijks gebeuren voor elke thermometer. 
Het team voedselveiligheid biedt de moge-
lijkheid om uw thermometers en loggers 
waarvan de kalibratie/controledatum 
verloopt om te ruilen voor een recent 
exemplaar. Dit kan tijdens de geplande 
Algemene Leden Vergaderingen in 2023. 
Zelf de thermometer controleren kan ook, de 
instructie hoe je dat doet, staat in het 
infobulletin.

Kerstpakketten actie  
Unilever/Bidfood

©ANP/Bas Czerwinski

Voor de 12e keer zijn er begin december weer kerstpakketten ingepakt voor klanten van de 
voedselbank. Dit jaar zijn er door de medewerkers van Unilever, Bidfood, Mars en Riedel 
maar liefst 45.000 pakketten ingepakt! Ook ambassadeur Frank Dane helpt een handje mee 
bij het inpakken van de pakketten. 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. Heb 
je vragen over de levering van de pakketten aan jouw voedselbank? Stel ze aan je RDC.

Vervolg AH-actie ‘Op een lege maag  
kun je niet leren
Geen enkel kind zou met een lege maag 
naar school mogen gaan. Daarom 
organiseert de voedselbank in samen-
werking met Albert Heijn opnieuw de 
landelijke actie ‘Op een lege maag kun 
je niet leren’.

De actie loopt van 30 januari tot en met 5 
februari.
Afgelopen september heeft AH ook deze 
landelijke actie gevoerd. Ook deze keer is 
het aanbod van actieproducten breed. 
Komende week volgt een Nieuwsflits met 
meer informatie over deze actie.  
Bijvoorbeeld welke filialen hun deelname aan 
de actie hebben toegezegd.

Energie besparen  
en verduurzamen

Door klimaatverandering en de hoge 
energieprijzen is verduurzaming nog 
belangrijker geworden. Om de voedselban-
ken hierbij financieel te kunnen ondersteu-
nen heeft de ALV de Bestemmingsreserve 
Duurzaamheid 2022 vastgesteld.  
Voedselbanken kunnen voor hun duurzaam-
heidsmaatregelen een bijdrage aanvragen. 
Details vind je op Voedingsbodem bij het 
onderwerp Duurzaamheid. 

Bijdrage aanvragen
Wil je gebruik maken van de bestemmings-
reserve? Stuur dan een e-mail naar:  
bestemmingsreserveduurzaamheid@
voedselbankennederland.nl.

Vragen over verduurzaming
Heb je vragen over verduurzaming?  
Mail dan naar Ingeborg Snelleman via 
ingeborg.snelleman@voedselbankennederland.nl  

Zij is sinds 1 december 2022 gestart als 
coördinator duurzaamheid. Ingeborg werkte 
de afgelopen 5 jaar bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) als 

communicatieadviseur energiebesparing en 
is dus goed op de hoogte van wat er speelt 
qua regels, maatregelen en hulpmiddelen. 

Ervaringen delen
Ben je al actief bezig met verduurzaming op 
jouw locatie? Laat het Ingeborg weten, want 
het delen van ervaringen is een van de acties 
waar zij mee aan de slag gaat. 

(Actiebeeld uit de vorige campagne)

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/infobulletin-december-2021-thermometers-temperatuur-meten-kalibreren/
mailto:bestemmingsreserveduurzaamheid@voedselbankennederland.nl.
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Verhuizen of  
nieuwbouw?
Als je nieuw gaat bouwen, verbouwen of 
verhuizen dan zijn er veel facetten waar 
je rekening mee moet houden. Huurcon-
tract? Koopcontract? Energiecontract? 
Denk aan verduurzamen, energiebespa-
ring, looproutes en werkplekken in huis, 
winkelformule of pakkettenproductie, 
opslag, koel-vriesruimten, arbeids- 
omstandigheden, logistieke inrichting, 
parkeren en heel veel meer!

Op de Voedingsbodem vind je de ’Handrei-
king Huisvesting Voedselbank’ waarin veel 
aandachtspunten zijn genoemd. Misschien 
kom je zelfs in aanmerking voor een 
financiële ondersteuning vanuit de bestem-
mingsreserve logistiek of duurzaamheid.  
De regelingen hiervoor vind je ook op 
Voedingsbodem.
Om voedselbanken optimaal te kunnen 
helpen is er een adviescommissie huisves-
ting, bestaande uit leden van verschillende 
expertteams en externe specialisten. Aarzel 
niet om hen in te schakelen wanneer je 
overweegt te gaan verbouwen of verhuizen.

Vacature: projectleider 
beursteam
Heb je ervaring met de organisatie van 
beurzen, symposia of evenementen? 
Ben je enthousiast, ondernemend en 
flexibel? Dan willen we graag kennis 
met je maken. Misschien ben jij wel de 
nieuwe projectleider voor ons beurs-
team.

We willen als voedselbanken vaker gaan 
deelnemen aan vakbeurzen en andere 
evenementen. Allereerst om vrijwilligers en 
sponsors (voedsel, financieel, ondersteuning) 
te werven, maar nadrukkelijk ook om het 
imago als maatschappelijk relevante 
organisatie te versterken. Daarvoor zoeken 
we iemand die samen met vrijwilligers uit 
verschillende vakgebieden, zoals logistiek, 
ICT en voedselverwerving, deelname aan 
beurzen wil initiëren en coördineren. Ben jij 
die persoon? Of ken je iemand in je omge-
ving die dit zou willen doen? Reageer dan op 
de vacature van Projectleider beursteam.

Gratis infographics beschikbaar  
‘Als je ziek bent in Nederland’
Het is voor nieuwkomers lastig om uit te 
vinden hoe de gezondheidszorg in 
Nederland precies werkt. Om hulpverle-
ners en nieuwkomers te helpen, ontwik-
kelde Pharos een infographic over de 
eerstelijns gezondheidszorg. 

Waarom krijg je als je naar een huisartsen-
praktijk belt, niet meteen de huisarts aan de 
telefoon? En waarom kun je niet gewoon 

rechtstreeks naar de specialist in het 
ziekenhuis? Daardoor ontstaan misverstan-
den en verkeerde verwachtingspatronen, die 
het voor hulpverleners lastig maken om een 
hulpvraag goed te behandelen. In een 
infographic wordt uitgelegd hoe de gezond-
heidszorg in Nederland werkt. Op de website 
van Pharos vind je de infographic in zeven 
talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, 
Dari, Tigrinya en Oekraïens.

https://www.pharos.nl/nieuws/nieuw-in-nederland-en-ziek-waar-ga-je-dan-naartoe/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/handreiking-huisvesting-voedselbank/
https://www.werkenbijvoedselbanken.nl/vacatures/projectleider-beursteam-254769
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Direct aan de slag met uitkomsten tevredenheidsonderzoek Voedingsbodem
Je hebt nog tot en met 31 december de 
tijd om het tevredenheidsonderzoek op 
Voedingsbodem in te vullen. Begin 
december stond de teller op 77 inge-
vulde onderzoeken. Dank daarvoor!  
Eén van de suggesties die we via dit 
onderzoek ontvingen hebben we meteen 
al overgenomen.

Als je wilt weten wat de meest recente 
documenten op Voedingsbodem zijn dan 
vind je die sinds kort meteen op de home-
pagina. Handig! De 10 laatst geplaatste 
documenten vind je hier in één oogopslag bij 
elkaar. In januari gaan we ons buigen over 
verdere verbeteringen. Hiervoor gebruiken 
we onder andere de gegevens uit het 
tevredenheidsonderzoek. Heb je het 
tevredenheidsonderzoek nog niet ingevuld? 
Doe dit dan alsnog. Zo zorgen we er samen 
voor dat de informatie op Voedingsbodem 
aansluit bij jullie wensen en behoeften. 

Top-5 geraadpleegde documenten
Voedingsbodem heeft 844 gebruikers (stand 
per 1 december 2022).   

De vijf meest geraadpleegde documenten zijn:
• handleidingen voor Voedselbank.NU
• Handboek Voedselveiligheid
• Toekenningscriteria
• Infobulletins Voedselveiligheid
• Reglement Bestemmingsreserve

Vragen over het onderzoek?
Heb je vragen over het tevredenheids- 
onderzoek? Stuur je vraag per e-mail naar 
voedingsbodem@voedselbankennederland.nl. 

Nieuwtjes van andere voedselbanken
Extra hulp van Geldfit 
voor klanten  
voedselbank
Geldfit heeft zijn financiële hulp  
aangeboden om de klanten van de  
voedselbank te helpen. Geldfit is een 
tool dat geldzorgen beter bespreekbaar 
maakt en geldproblemen eerder  
signaleert. Om Geldfit heen staat een 
groot landelijk netwerk van gemeenten, 
bedrijven, hulpverlenende instanties en 
stichtingen. Geldfit is onafhankelijk, 
maakt geen winst en de klanten kunnen 
(ook) anoniem hulp vragen.

Afgelopen weken heeft de frontoffice vanuit 
Houten een doos/envelop met kaarten en 
een poster over Geldfit gestuurd aan de  
172 voedselbanken. De lokale voedselban-
ken kunnen deze kaarten bijvoorbeeld 
toevoegen aan het wekelijkse pakket voor 
de klanten. Met deze informatieve kaart wil 
Geldfit de klanten van de voedselbank 
helpen om op financieel gebied de juiste 
weg te vinden door tijdig financiële hulp te 
zoeken. 
In deze periode is het voor veel voedselban-
ken vaak extra druk. De hulp van Geldfit is 
niet gebonden aan dit kalenderjaar en kan 
ook opgepakt worden begin 2023.

Inzameling cadeaukaarten in Weert groot succes
De Postcodeloterij verstrekt regelmatig 
cadeaukaarten voor vegetarische maaltijden 
bij Albert Heijn aan haar deelnemers.  
Sinds enkele jaren zamelt Voedselbank 
Weert deze ‘geniet van ‘t goede’ cadeau-
kaarten in. Naast een aantal lokale adressen 
waar mensen de kaarten in kunnen leveren, 
plaatste Voedselbank Weert dit jaar bij de vijf 
AH-filialen speciale dozen waarin klanten hun 
kaart(en) konden doneren. Door middel van 
diverse mediaberichten in de verschillende 
omringende gemeentes werd dit breed 
onder de aandacht gebracht. En niet zonder 
succes! Er werd voor bijna € 10.000 aan 
kaarten opgehaald, waarvoor AH o.a. (pot)

groenten heeft geleverd. Een welkome 
aanvulling op de voorraad in deze tijd.

https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/handleidingen-voor-voedselbank-nu/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/handboek-voedselveiligheid-2022-versie-4-vbn-18-02-2022/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/toekenningscriteria-aanvraag-voedselpakket-per-1-januari-2022/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs-category/voedselveiligheid/
https://voedingsbodem.voedselbankennederland.nl/docs/reglement-bestemmingsreserve-logistiek-2021/
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Nieuwtjes van andere voedselbanken

Hamburgers voor de voedselbank
Op 22 november werd door een aantal jonge 
medewerkers van de Van Loon Group 
officieel het eerste schaaltje met hamburgers 
aan de voorzitter van Voedselbank Eindho-
ven overhandigd. Voor het derde jaar heeft 
Van Loon Group een donatie van 120 ton 
vlees gedaan. Daarnaast verpakken zij dit 

vlees (hamburgers) op schaaltjes en vriezen 
zij dit ook in. Hiermee heeft de Voedselbank 
voor een langere periode een voorraad vlees 
en kunnen we ongeveer 150.000 schaaltjes 
met hamburgers aan onze klanten geven. 
Een meer dan welkome bijdrage”.

© Kim Vos

Voedselbank Dantumadiel 
verbouwd naar  
winkelconcept

Na een lange voorbereiding is het bestuur 
van de Voedselbank Dantumadiel erin 
geslaagd in de voormalige bibliotheek een 
nieuwe voedselbank te vestigen. De nieuwe 
voedselbank zit onder één dak met het 
gemeentehuis en werkt met een winkelcon-
cept. Op dezelfde locatie is ook een opslag 
aanwezig, zodat snel aangevuld kan worden. 
Prachtige koel- en vriesruimten en geen 
stroomkosten, want die worden door de 
gemeente betaald. 
Een enthousiaste ploeg medewerkers, die 
heel veel voedsel uit het eigen werkgebied 
ophalen. Het aantal cliënten is intussen al 
bijna verdubbeld. Ook voor kwalitatief goede 
tweedehands kleding kunnen de cliënten hier 
terecht en dat geldt ook voor omliggende 
voedselbanken. In een nieuw concept wordt 
er ook aan gewerkt om een wekelijks uitgifte 
te realiseren en met een zogenaamde 
tussenuitgifte zijn ze al bijna zover. 
De voedselbank zit nu heel dicht bij andere 
hulpverlenende instanties. 
Kortom dit is een voedselbank die uitnodigt 
om mensen te helpen die ons nodig hebben 
en daar mogen bestuur en alle andere 
vrijwilligers best trots op zijn, want in het 
Noordoosten van de provincie Fryslân 
hebben ze echt wat moois neergezet! 
Bekijk het filmpje op Youtube dat RTV NOF 
maakte van de opening.

Sinterklaasactie 
groot succes!
Voor een groot aantal kinderen die opgroeien 
in (verborgen) armoede is een cadeau op 
pakjesavond niet vanzelfsprekend. 
Omdat ieder kind een cadeautje verdient, 
heeft ZuidOostZorg een Sinterklaas speel-
goedactie georganiseerd. 
En de actie was een groot succes! 
Op alle 14 locaties van ZuidOostZorg (een 
zorgorganisatie in het noorden van het land) 

konden medewerkers, vrijwilligers, bewoners 
en familieleden een cadeautje inleveren voor 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Er werden 
honderden cadeautjes en lekkernijen 
ingezameld voor de kinderen in vijf  
verschillende Friese gemeenten.  
Stichting Scala, Voedselbank Smallingerland, 
Voedselbank Dokkum, Voedselbank 
Opsterland en Voedselbank Heerenveen 
hebben ervoor gezorgd dat de gigantische 
hoeveelheid cadeautjes bij de kinderen 
terecht kwam.

https://www.youtube.com/watch?v=2Jg2nBF2r1c&t=7s
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Kalender
Algemene ledenvergadering   21 januari, 13 mei, 2 september en
    11 november 2023
D.E. waardepuntenactie december 2022
Actie Picnic maaltijdpakketten 6 t/m 31 december 2022
Diverse webinars fondsenwerving 2023, exacte data volgen later
AH actie  30 januari t/m 5 februari (week 5)
Training voedselveiligheid 
‘Handboek Voedselveiligheid in de praktijk’ 7 februari
Workshop Temperatuurborging en Kwaliteit 14 februari   
Workshop Plaagdierbeheersing en 
Hygiëne & Schoonmaak 6 maart (VB Leiden)

Nieuwtjes van andere voedselbanken
Nieuwe koelunit voor Voedselbank Weststellingwerf
In het kader van voedselveiligheid werd 
er onlangs een nieuwe koelunit  
geplaatst bij Voedselbank Weststelling-
werf. Daardoor is het bewaken van de 
juiste temperatuur in de, al eerder door 
Heiwo nieuw gemaakte, koelcel beter 
gewaarborgd. Bovendien zorgt de 
nieuwe koelunit voor een flinke energie-
besparing. 

Door de contacten van voorzitter  
Willem Feenstra, tevens directeur van 
Carrosseriefabriek Heiwo, werd Carrier 
Transicold Netherlands bereid gevonden de 

unit tegen kostprijs te leveren. Liep de 
levering eerst enige vertraging op door een 
tekort aan onderdelen, de montage en in 
gebruikstelling werden vervolgens vlot 
uitgevoerd door Michael Schouten van 
Carrier en enkele medewerkers van Heiwo. 
Nog groter was de vreugde toen deze week 
Giel Verkamman, directeur van Carrier 
Nederland, aangaf dat hij vanuit maatschap-
pelijke betrokkenheid de totale kosten van 
deze investering schonk. Dit is een hele 
mooie opsteker voor Voedselbank Weststel-
lingwerf!  

Voorzitter Willem Feenstra, tevens directeur van Carrosseriebouw Heiwo, stelt de koelunit in werking 
onder het toeziend oog van Yvonne van Hoorn en Alice Rolevink.

Uit het leven gegrepen:  
armoede onder ouderen
De nieuwe Voedselbank StadsWolde is 
vanaf 1 oktober 2022 begonnen het 
uitreiken van voedselpakketten. Dat 
doen ze via uitdeelpunten in dit gebied 
van maar liefst 400 km2.

Op de parkeerplaats bij een uitgiftepunt zit 
een oudere man achter het stuur van een 
oude auto. Zijn echtgenote komt aanlopen 
met twee tassen vol eten. De man vertelt 
geëmotioneerd: “ik schaam me zo dat ik het 
eten niet zelf durf te halen. Ik ben nu 75 jaar 
oud, heb nog nooit schulden gehad en nu 
door de energiecrisis kunnen we niet meer 
rondkomen. Ik heb mijn hele leven gewerkt, 
maar geen pensioen opgebouwd. Ik woon in 
een oud, niet geïsoleerd huurhuis. We gaan 
al om 21.30 uur op bed.” Ik antwoordde 
hem: “We doen dit voor jullie om de lasten 
wat lichter te maken, kijk maar wat op onze 
auto staat! U hoeft zich niet te schamen. Het 
overkomt u. “Dank je wel”, zei de man en 
reed weg met een kleinkind achter in de 
auto.

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



