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Samenwerken
In Rotterdam heb ik vijf jaar bij opleidingscentrum Zadkine gewerkt en hield
ik me onder andere bezig met het zoeken
naar stageplaatsen voor onze studenten.
Afgelopen week was ik daarom extra trots
dat ik namens de Voedselbank Dordrecht
de samenwerking mocht ondertekenen
met ROC Da Vinci. Het is de bedoeling dat
we zo extra stageplekken realiseren in een
werkomgeving die sprekend op een logistiek centrum lijkt. We hebben tenslotte een
prachtige hal met diepvriescel, koelcel,
stellages met droge producten, een rollerband voor kratten en een vorkheftruck, die
hier heel geschikt voor is. Het is een mooie
win-winsituatie dat studenten praktijkervaring opdoen en de Voedselbank extra
handjes krijgt.
In 2013 toen de werkzaamheden in de
hal van start gingen, werden de eerste
contacten voor inzet van studenten met Da
Vinci al gelegd. Met vallen en opstaan zijn
we vier jaar later zo ver dat we formeel de
handtekeningen onder de samenwerking
hebben gezet. Het lijkt simpel, maar voor
het zover is, moest er heel wat gebeuren.
Goede begeleiding vereist onder andere
dat we leerbedrijf werden.

Een loket voor
hulpvragen
Een aantal hulporganisaties uit het
Dordtse hebben ons benaderd met de
vraag of we ons kunnen inzetten om een
loket voor hulpvragen te realiseren.

Inmiddels hebben we een aantal prettige
stagiaires mogen ontvangen. Zo heeft
Lucas, die in februari afgestudeerd is,
veel kennis ingebracht in de hal. Hij was
meerdere dagen in de hal aanwezig. En
bij ziekte van een chauffeur sprong hij gerust in de bus als bijrijder. Ook heeft hij bij
inzamelingacties en andere evenementen
zijn steentje bijgedragen.
Het is mooi dat we de samenwerking
formaliseren en uitbreiden met de praktijkopleiding voor het vorkheftruckcertificaat.
De lege hal wordt zo nog beter benut en
studenten kunnen uitgebreid oefenen
onder toeziend oog van een docent van
Da Vinci. Met zo’n certificaat vergroten de
studenten hun kans op de arbeidsmarkt.
Naast logistiek zullen we kijken hoe we
nog meer opleidingen aan de Voedselbank kunnen verbinden. We hopen door
bijvoorbeeld gastlessen over het werk van
de Voedselbank studenten maatschappelijk meer bewust te maken wat armoede en
voedselverspilling met zich meebrengen.
Hoe meer mensen begrip krijgen voor
mensen in armoede, hoe beter.
Matthijs van Muijen - voorzitter
m.vanmuijen@voedselbankdordrecht.nl

Onder andere schuldhulpmaatje, Present,
Kledingbank en Huisraadbank willen met
ons proberen de entree voor hulp gemakkelijker te maken. Want waarom zou een
cliënt zich overal los moeten aanmelden.
We werken al met een aantal organisaties
samen, maar het kan nog beter. De eerste
stappen hiertoe zijn gezet. We hopen op
een mooi vervolg.

FEBA bezoekt
voedselbank
Dordrecht
Dat we een actieve Voedselbank zijn,
omdat we elke dag voedsel uitdelen,
hoorden we al vaker.
Maar binnenkort worden we vereerd met
een bezoek van de Vereniging van Europese Voedselbanken, de FEBA, die haar
congres in Nederland organiseert. Dat
belooft een interessante avond te worden,
waar onze vrijwilligers laten zien wat we
allemaal doen.
Op 21 april is het zo ver. Dan arriveren
de congresgangers bij de Merwehaven
met de Waterbus vanuit Rotterdam. We
hebben een mooi programma voorbereid.
In de volgende nieuwsbrief leest u meer
hierover.
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Voedselbank officieel onderwijsleerbedrijf van Da Vinci College

Voedselbank Dordrecht en het Da Vinci
College zijn sinds 22 februari officieel
samenwerkingspartners. Ze ondertekenden deze dag een convenant dat de
Voedselbank Dordrecht officieel een
onderwijsleerbedrijf en praktijkschool
maakt van het Da Vinci College.
Studenten aan het Da Vinci College
kunnen voortaan praktijkervaring opdoen
bij de Voedselbank Dordrecht. Ze lopen
er stage en ondersteunen bij projecten
en evenementen van de voedselbank.
Bovendien is er de mogelijkheid (praktijk)
examens af te nemen bij de Voedselbank.
De lessen hiervoor geven de docenten
voor een groot deel bij de Voedselbank.
Het Da Vinci College biedt bijvoorbeeld

studenten logistiek de extra mogelijkheid
hun certificaat voor heftruckchauffeur
te behalen. De scholing en examinering
vinden plaats bij de Voedselbank.
Michel Molier, sectordirecteur Economie
en Ondernemerschap Da Vinci College,
is enthousiast over deze mooie samenwerking: “De studenten leren ontzettend
veel in een realistische omgeving en
deze samenwerking past dan ook heel
goed binnen ons hybride leerconcept.
We vinden het belangrijk dat onze studenten meer leren dan alleen beroepskennis. Hier maken ze ook kennis met
zaken als Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. De Voedselbank kan de
extra inzet van de mbo’ers op zijn beurt
heel goed gebruiken. Een duidelijke win-

winsituatie.”
Ook Matthijs van Muijen, voorzitter van
Voedselbank Dordrecht is blij met de
samenwerking: “Al vanaf het eerste
contact tussen de Voedselbank Dordrecht en het Da Vinci College zijn we
enthousiast over de inzet van studenten
bij diverse evenementen en bij de dagelijkse gang van zaken. Zij leren van ons
en wij leren op onze beurt weer van de
studenten. Zo heeft Lukas van de Luijtgaarden, oud-stagiair van de opleiding
logistiek teamleider en inmiddels vrijwilliger, diverse verbeteringen aangebracht
om processen beter te laten draaien.
We hopen in de toekomst ook voor
andere opleidingen gebruik te maken
van de inzet van de studenten.”
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Van de penningmeester ...
Penningmeester blijft volgens mij één van de mooiste bestuursfuncties. Ik ontvang zoveel mooie giften voor de cliënten van de
Voedselbank. Hieronder een impressie …
Een voor mij redelijk bekende Dordtse
familie bedacht de Voedselbank met een
fraaie wintergift van € 460. De collecte
van de Oogstdienst binnen de Grote
Kerk leverde ons € 383,85; dat is heerlijk
oogsten. In De Wijnstok op Dubbeldam
wordt ieder jaar een Goede Doelenmarkt
gehouden, waar wij ook present waren.
Met de verkoop van wat St. Nicolaasboekjes werden wij € 53 rijker. Op het Wartburg
College locatie Marnix wordt ieder jaar de
zomermarkt gehouden waar we € 480,75
ophaalden. De Open Hofkerk in Sterrenburg die zich niet alleen als verdeelpunt
voor ons openstelt, collecteerde tijdens
de dienst € 405,62 voor de Voedselbank.
Eén van haar gemeenteleden voegde daar
nog € 250 aan toe. Tijdens een gezellig
samenzijn van 078magazine in Restaurant
Post mocht de Voedselbank met de pet
rond. Het rondje leverde ons € 341,25
op. De Hervormde gemeente van Krispijn
heeft gecollecteerd, waarna € 77 kon
worden overgemaakt. Echt een verrassing
voor de vierde maal op rij heeft de Kerstmarktcommissie van de Grote Kerk voor
de Voedselbank soep verkocht: € 2.362,40
was het warme resultaat. De Lions Host
organiseerden het Kerstgala 2016 in

Kunstmin, het schitterende bedrag van
€ 6.500 is bijgeschreven. Dit bedrag is
gelabeld voor een nieuwe bus medio
september. Een tweetal statiegeldbonnen acties bij Jumbo Merwedestraat en
Kokplein werden gehouden; de klanten
leverden voor respectievelijk € 223,45
en € 320,45 aan lege flessen in. Tijdens
een informatieve avond over duurzame
voeding in De Wijnstok mocht onze
voorzitter wat vertellen over de klanten
en onze inzet. Deze avond werd
€ 180 gedoneerd. Hervormd Dordrecht
collecteerde op 29 januari binnen haar
kerken voor de Voedselbank € 1.689,12.
De PKN kerken collecteerden € 926,19,
fraaie opbrengsten. De Oudkatholieke
parochie aan de Voorstraat heeft ook
voor ons gecollecteerd, hier was
€ 101,95 een mooi bedrag. Het StronckKempfonds steunt ons ook in 2017 weer
met het fraaie bedrag van € 1.500. Daar
wordt de penningmeester dus zo blij en
dankbaar van.
Onze vaste bussponsoren als EggSellent, De Jong Audiciens, Krijgsman
Bouw, Ames Autobedrijf, Service Only,
Continental Bakeries Haust, Wouters

deurwaarders, Lampe Assurantiekantoor
en ABNAMRO sponseren onze bus
weer met ieder € 350 dit jaar.
De Stichting Vrienden van De Hoop
steunt ons jaarlijks met het fenomenale
bedrag van € 20.000, deze vrienden
bieden ons op deze wijze, in de meest
letterlijke zin ruimte.
Wij willen onze vaste donateurs zeker
niet vergeten, of u € 3 stort of noemt u
maar een bedrag, wij zijn er altijd erg
blij mee. U kunt er zeker van zijn dat
wij de ons toevertrouwde gelden uiterst
zorgvuldig en zuinig besteden. Wilt u dat
wij op uw donatie reageren, laat ons uw
(mail) adres weten en wij berichten u op
korte termijn.
Het past ons als bestuur, alle vrijwilligers
en donateurs hartelijk te danken voor
alle steun die wij van u ontvangen.
Dankzij deze giften kunnen wij zonder
financiële zorgen iedere week een
fatsoenlijk voedselpakket samenstellen
voor de meer dan 340 gezinnen in
Dordrecht die op ons rekenen.
Jan Flach

Voor opmerkingen, suggesties, vragen, het insturen van een artikelen/of foto’s kunt u contact met ons opnemen door een
e-mail te sturen naar: nieuwsbrief@voedselbankdordrecht.nl

