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Paradox van voedsel ...

Voedselbanken in Nederland hanteren
het motto ‘Oog voor Voedsel, hart voor
mensen’. We helpen de armste gezinnen
in Dordrecht aan een voedselpakket en
gaan tegelijk voedselverspilling tegen. Wie
de landelijke cijfers bekijkt, schrikt nog
steeds van de grote hoeveelheid voedsel
dat weggegooid wordt. Wij, de gewone
mensen, gooien veel weg maar bedrijven
nog veel meer. En de voedselbanken
verdelen de rest. Een mooi systeem: we
gebruiken de rest.
Langzaam wordt ons duidelijk dat grote
leveranciers steeds minder rest overhouden. Grootgrutters plannen beter, de
logistiek verbetert en men sluit op die

Schoolspullen

manier steeds meer aan bij wat de consument wil. Fijn, want daardoor is er minder
verspilling, maar ook de andere kant is dat
er minder overblijft om te verdelen onder
de gezinnen die dat nodig hebben.

De Stichting Little Better heeft met de
Voedselbank Dordrecht een rugzakken
actie opgezet voor kinderen van de
Voedselbank die komend schooljaar
starten op de middelbare school.

Voor ons betekent dat schaarste van
voedsel. Het lijkt erop dat de landelijke
leveranties structureel vijftig procent
minder voedsel overhouden. Daarom
gaan we op zoek naar andere manieren
om voedsel te verwerven. De vraag naar
voedselpakketten is immers nog niet
afgenomen. We hebben geen tekort aan
vers voedsel omdat dat gewoon minder
lang houdbaar is. Maar houdbare producten, daar moeten we andere wegen
voor zien te vinden. Denkt u met ons
mee? De komende tijd zal alle creativiteit
en inzet nodig zijn om elke week weer
voldoende, gevarieerde pakketten te
kunnen samenstellen.

De start van een schooljaar brengt veel
kosten met zich mee. Daarom spant de
Little Better Foundation zich nu voor het
tweede jaar in om gezinnen hiermee te
helpen. Kinderen krijgen een rugzak
gevuld met schoolspullen, een drinkfles,
broodtrommel, etui met inhoud en een
bosatlas. Wethouder Heijkoop reikte de
eerste rugzak bij een van de uitdeelpunten van de Voedselbank in de Kerk van
de Nazarener.
De 50 klanten van dit uitdeelpunt konden
hun voedselpakket gewoon ophalen.
Daarnaast waren kinderen van andere uitdeelpunten uitgenodigd op deze dinsdag
om de schooltas op te halen.

Matthijs van Muijen
voorzitter
m.vanmuijen@voedselbankdordrecht.nl

Over stichting Little Better
Stichting Little Better is november 2015
opgericht, heeft de ANBI-status, en zet
zich in om meer kinderen in binnen- en
buitenland een hoopvolle toekomst te
bieden, zichzelf te ontplooien en afleiding
en plezier te geven. De stichting faciliteert
dit met name voor kansarme kinderen en/
of kinderen in een moeilijke situatie, zelf
of via een andere stichting met een ANBI
status en/of bewijs van charity. Op deze
manier hopen we voor veel kinderen hun
leven een beetje beter te maken! Onderwijs heeft daarbij onze focus.
Zie verder http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-little-better/
Namens stichting Little Better
Liane Keijzer, voorzitter
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Ambtenaren aan de slag

Nuttig
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Van de penningmeester ...

Heel Dordrecht Doet is de jaarlijkse
actie van de gemeente Dordrecht.
Ambtenaren steken hun handen uit de
mouwen bij vrijwilligersorganisaties om
klusjes te doen. De Voedselbank organiseerde een inzamelactie bij de Jumbo
Slangenburg. De nieuwe hesjes met
ons logo werden ingewijd: goed voor de
herkenbaarheid.
Na een kennismaking en instructie van de
acht deelnemers werd de groep opgesplitst in een team dat briefjes overhandigt, een koppel in de winkel en twee
mensen buiten de winkel. Al snel bleek
dat het vrij rustig was en het winkelend publiek slechts mondjesmaat binnenkwam.
Op naar een andere supermarkt in Sterrenburg. Bij Lidl was er ruimte om actie
te houden. Opbrengst was aan het einde
van de middag 23 kratten droge artikelen,
zoals rijst, macaroni, pastasaus en beleg.
Bij de evaluatie waren de reacties positief.
Monique: ‘Verrassend soms hoe mensen
vrij gereserveerd kwamen aanlopen, toch
een luisterend oor hadden en toezegden
mee te doen. Bijzonder was een gesprek
met een vrouw, oorspronkelijk uit Burundi,
over haar verbazing over de armoede in
Nederland. Zo’n welvarend land waar toch
veel mensen buiten de boot vallen.
Linda vond het zinvol om een keertje mee
te doen voor de Voedselbank. Door het
horen van de verhalen van supermarktklanten word je erbij stilgezet wat de
Voedselbank doet. Mensen die zelf net
‘uit’ de Voedselbank zijn en ruimschoots
doneren, tot aan mensen die vergeten waren iets extra’s te kopen en geld aan ons
geven om zelf wat voor de Voedselbank te
kopen. Erg ruimgevend!
Leerpunt was dat op een donderdagmiddag beter voor een grotere supermarkt
gekozen had kunnen worden, omdat
anders teveel mensen “werkeloos” blijven.

Het is raar dit stukje voor de laatste keer
aan te leveren, en zo onze donateurs in
het zonnetje te zetten. Wat heb ik dat al
die jaren graag gedaan.
Zonder u kunnen we de 350 gezinnen
die we nu helpen niet van voedsel voorzien. Dank daarvoor.
Medewerkers van de Veiligheidsregio ZHZ
en FGB facility management doneerden
hun eindejaarsgeschenk aan de Voedselbank: € 520 euro totaal. Lepeltje, lepeltje
gaf ons € 1.458 euro. Een statiegeld actie
bij Jumbo Kokplein leverde € 310,45 op.
Iemand ging vasten en gaf ons zijn besparing cadeau: € 55.
Vanuit de Ontmoetingskerk kwam niet alleen voedsel maar ook nog eens € 120.
Het kerkkantoor van de PKN kreeg een gift
van € 10 binnen voor de Voedselbank; het
komt keurig op zijn plaats. Ook kreeg de
penningmeester nog collectebonnen van
de PKN in een envelop. Arcadis deed onderzoek in Dordrecht en maakte € 338,74
over. De Club van 100 Vrienden maakt
regelmatig een bedrag over, dat zijn nog
eens vrienden. De Rabobank steunt ons
met € 500. Via de regeling periodieke
gift in geld kregen wij ook dit jaar weer €
1.000. Iemand maakte € 50 over voor wat
het hardst noodzakelijk is.
Iemand zijn broer is jarig die geen cadeau

wil. Dan maak je het bedrag toch over
aan de Voedselbank? Die kan het altijd
gebruiken. Een dan nog een mooi idee:
je bent jarig, geeft een prachtig feest en
laat de gasten geen cadeau meebrengen maar geld voor de Voedselbank.
Totaal werd er € 1.050 overgemaakt.
De Wijnstok op Dubbeldam heeft de
maand juni tot Voedselbank actiemaand
gemaakt. Tot begin juli werd er € 1.250
overgemaakt. De statiegeldactie bij
Jumbo Kokplein leverde € 404,60 op. De
Kandelaar kerk hield een collecte voor
ons, wij ontvingen € 379,30.
Vanuit de kerken komt niet alleen
financiële steun, maar ook vrijwilligers
en draagvlak om ingezamelde producten niet te vergeten. Naast al deze met
name genoemde steun zijn er onze
vaste donateurs die ons iedere maand
met een donatie steunen.
Na acht jaar voor de Voedselbank bezig
geweest te zijn mag ik het stokje overdragen aan mijn opvolger Jeroen van
Meel. Bij deze zeg ik alle gulle gevers
hartelijk dank voor de steun die u de
Voedselbank steeds weer geeft. Dank u
wel voor het vertrouwen dat u ons en mij
in het bijzonder daarmee hebt gegeven.
Het gaat u en de Voedselbank goed.
Jan Flach
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Ijsjes delen:

Zomerse
uitdaging
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Nuttig vakantiewerk

Tijdens de warme dagen kregen we 4.000
ijsjes om uit te delen aan onze cliënten.
Een mooi gebaar maar wel een uitdaging
om ze ongesmolten op de uitdeelpunten
te krijgen.
Met vereende krachten hebben de mensen van de hal, de administratie en de
chauffeurs ervoor gezorgd dat iedereen
lekker ijs mee kon nemen naar huis.
Jan van Genderen, teamleider van Sterrenburg, maakte er een echt feest van met
een ijskar.
Wilco van de Velde, 17 jaar, begint in
september met zijn studie Natuurkunde
in Delft. Twee jaar geleden liep hij vanuit
Wartburg een maatschappelijke stage
bij de Voedselbank. Die ervaring was hij
niet vergeten.
Wilco: ‘Ik wilde deze zomer wat nuttigs
doen en was te laat om nog betaald werk
te vinden. Bovendien ga ik op vakantie.’
Drie weken geleden begon hij daarom in
de hal helpen met inpakken en ging een
dagje mee als bijrijder. Ook stond hij twee
keer in de kerk van de Nazarener. ‘Ik wil

iets betekenen voor mensen. Na mijn
ervaring in de hal vond ik het leuk om
te zien wat er met de pakketten gebeurt
door mee te helpen bij een uitdeelpunt.
De hal was ook leuk, een prettige,
relaxte sfeer!’, aldus Wilco. Hij weet nog
niet of hij het komende jaar nog tijd heeft
om door te gaan als vrijwilliger.
Algemeen coördinator Marja Luijten is
enthousiast over de inzet en betrokkenheid van Wilco en hoopt dat meer
jongeren het goede voorbeeld van Wilco
zullen volgen.

Introductie
Mijn naam is Jeroen van Meel en ik ben sinds kort betrokken bij de Voedselbank.
Ik ben een trotse vader van 2 dochter (Roos van 15 en Sterre van 10 jaar) en werk
bij het Havenbedrijf Rotterdam.
Sinds kort woon ik weer in Dordrecht en ben graag maatschappelijk actief. In het verleden heb ik mij, als rechtaarde Dubbeldammer, erg druk gemaakt over eventuele bebouwing in de Zuidpolder; momenteel ben ik afdelingssecretaris van D66 Dordrecht.
Ik ben een pragmatisch mens, met een open oog en oor voor de
menselijke kant van dingen. Ik woon tegenwoordig in de binnenstad in een rijksmonument wat ook de nodige aandacht vraagt
evenals mijn huidige samengestelde gezin.
Via de voorzitter Matthijs van Muijen ben ik gevraagd om actief te
mogen worden voor de Voedselbank. Na een enthousiaste rondleiding en toelichting wil ik graag hier mijn bijdrage leveren.
Ik mag de komende periode mij gaan inwerken in saldi-balansen,

liquiditeitsoverzichten
en softwarepakketten, maar als dat
goed komt kan ik
het penningmeesterschap overnemen van Jan Flach. Niet dat ik de intentie heb Jan te
kunnen vervangen, maar voor het financiele gedeelte wil ik graag
meehelpen om te zorgen dat de Voedselbank financieel goed in
zijn jasje blijft zitten.
Genoeg dingen te doen volgens mij en ik hoop velen van jullie de
komende periode te mogen begroeten.
Jeroen van Meel

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

