Nieuws

van Voedselbank Dordrecht | december 2017

Groen en veilig blijven!
Een rotte appel in het pakket, yoghurtdessert voorbij de datum? Dat mag niet gebeuren! Voedselhygiëne is een belangrijk
onderwerp, waarbij we ons geen missers
kunnen permitteren.
We volgen als Voedselbank Dordrecht
het landelijk handboek Voedselveiligheid
dat ons landelijk bestuur samen met de
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
heeft vastgesteld. Als we als Voedselbank
voldoende scoren bij een onverwachte
inspectie, dan houden we ons Groene
Certificaat. Enkele jaren geleden hebben
we dit gekregen. Dat betekent dat supermarkten ons spullen kunnen leveren en we
betrouwbaar zijn als Voedselbank. Terecht
dat Albert Heijn of Jumbo willen weten of
ze veilig hun producten via ons aan consumenten kunnen verstrekken. Dat betekent
dat iedere vrijwilliger aantoonbaar kennis
van zaken over voedselveiligheid moet
hebben.

rondom voedselveiligheid te bewaken. Samen met bestuurslid Kees Pronk heeft hij
acties op touw gezet om te zorgen dat de
hygiëne op orde blijft. We trainen onze vrijwilligers geregeld en volgen het handboek
nauwgezet. We letten op de temperatuur,
ook tijdens vervoer en uitdelen en zorgen
dat werkplekken schoon zijn. We zijn ook
blij met het aanbod van Gerard Ooyen,
die met zijn bedrijf zorgt dat de hal spik en
span blijft. Zo blijven we voortdurend aandacht geven aan kennis hierover, zodat
al onze cliënten ervan op aan kunnen dat
voedsel van de voedselbank veilig is.

Rien Lambers is aangesteld als speciale
commissaris Voedselveiligheid om alles

Matthijs van Muijen - voorzitter
m.vanmuijen@voedselbankdordrecht.nl

Sinterklaasactie
Sinterklaas heeft elk jaar een cadeau
voor de kleine kinderen van de Voedselbank in gedachten.
Dit jaar heeft hij daarbij hulp nodig gehad.
Onze partners, kerken, bedrijven en de
Lions zijn bijgesprongen en hebben een
mooi bedrag gedoneerd, zodat elk kind
een cadeau heeft ontvangen. We zijn RTV
Dordt dankbaar voor de aandacht die ze
hebben gegeven aan dit item, want dat
heeft veel los gemaakt.

Van de penningmeester ...
Sinds kort ben ik penningmeester van de voedselbank Dordrecht.
In de paar maanden dat ik dat nu ben, ben ik blij verrast met de
giften die we krijgen. Daarmee lukt het ons elke keer weer om een
pakket voedsel aan onze cliënten uit te delen. We hebben diverse
donaties mogen ontvangen van particulieren. Elk bedrag, hoe
klein ook is in deze welkom. Het is fijn om te zien dat er mensen
zijn die dit structureel doen via een kwartaal- of maandgift.
Verder mogen we ons verheugen in twee grotere donaties van de
bedrijven Zodiak en BAM (elk 750 euro) en is er nog een aanvulling van de actie van de Wijnstok gekomen zodat de eindstand
daar 1560 euro is geworden.

Maar er staan ook kleinere bedragen op de rekening ‘kratten
schoonmaken, flessen’. En ook dat zijn natuurlijk welkome bijdragen. De kerstperiode komt eraan en de grote kerk heeft aangekondigd opnieuw erwtensoep op de Kerstmarkt te verkopen.
Dus ga een lekker bakje soep halen en steun ons ook op die
manier.
Namens het bestuur en onze klanten danken wij u voor uw steun.
Zonder deze steun is het voor ons onmogelijk deze mensen aan
een behoorlijk pakket te helpen.
Jeroen van Meel
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Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Buiten sneeuwde het. Binnen in het
Onderwijsmuseum werden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Het was een zeer geslaagde avond waarin
We konden hen dankzij de Dordrechtse
Ondernemers een mooi buffet aanbieden.
Het museum stelde een rondleiding en
een prachtige ruimte beschikbaar met

drankjes voor iedereen. Het Onderwijsmuseum is een prachtige plek om bijeen te
komen. We zijn hartelijk ontvangen en onze
vrijwilligers hebben schoolherinneringen
opgehaald.

(Rita Kok, Kathe Korevaar, Jannie Oosterwijk, Ludy van der Ven, Nelly Wildeman en
Arine Zandee) extra in het zonnetje gezet
met een mooie bos bloemen omdat ze al
vijf jaar bij ons vrijwilligerswerk doen.

Het is bijna traditie dat we ook een loterij
houden, waar alle vrijwilligers een cadeau
krijgen. Dit jaar is een groep vrijwilligers

Al met al een zeer geslaagde middag die
niet zonder de tomeloze energie van Marja
en Anneke tot stand had kunnen komen.

Jaarlijkse traditie met gift

Geslaagd informatieontbijt
Elk jaar in november organiseert CJBD
traditioneel met partner BDO een sessie met fiscale eindejaarstips. Dit keer
opnieuw bij de Voedselbank.
Voordat Keetie Duijkers van BDO fiscale
tips gaf aan de ondernemers, hadden de
Dordrechtse Ondernemers Vereniging en
de CJBD een verrassing voor ons. Anneke
Maagdenberg, voorzitter van DOV, Jan
Willem Lemkens van Jumbo boden voorzitter Matthijs van Muijen een gift aan.
CJBD had DOV voor hun 115-jarig jubileum een gift voor een goed doel gegeven.
DOV besloot dit – nadat dit was verdubbeld door Jumbo en aangevuld door AM
Zorgmanagement – te schenken aan de
Voedselbank. Gezamenlijk overhandigden
de partijen een cheque.

En CJBD schonk als extra een voedselpakket als dank voor het beschikbaar stellen van de ruimte aan Matthijs van Muijen.
Daarna gaf Keetie namens BDO de ruim
20 aanwezigen diverse tips en aandachtspunten om het jaar fiscaal met zoveel mogelijk profijt en aandacht voor details af.

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

