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Uitdaging

Hoog bezoek
maken, kun je stellen dat we voor elke 200
euro een gezin aan een pakket kunnen
helpen. Op deze manier proberen we heel
duidelijk te maken hoe betekenisvol elke
200 euro is.

Afgelopen maand stond in De Dordtenaar
– AD dat de Voedselbank Dordrecht in
zwaar weer is gekomen door financiële
tegenvallers. Wat is er aan de hand?
De subsidie van de Vrienden van de Hoop
is de afgelopen twee jaar afgebouwd en
zal - als er niets wijzigt - teruggaan tot
nul euro. Daarnaast is onze bijdrage aan
het Regionaal Distributiecentrum in Rotterdam gestegen naar bijna 10.000 euro.
Niet onlogisch als je bedenkt dat ook daar
een vriescel moet draaien, busjes moeten
rijden met voedsel en een hal geëxploiteerd moet worden. Momenteel voeren
we een lobby bij de Hoop om nog eens te
heroverwegen.
Gelukkig staan we niet alleen en hebben
we afgelopen jaren al veel donaties gekregen uit de Dordtse samenleving. Zo brengt
het kerstgala van de Lions elk jaar veel op,
heeft Kiwanis een mooie bijdrage geleverd
aan de nieuwe bus en doet ook Ames in
een lager leasebedrag elk jaar een duit in
het zakje.
We hebben ook iets nieuws bedacht.
Met de nieuwe actie: Wordt vriend van
de Voedselbank Dordrecht proberen we
particulieren en bedrijven structureel aan
ons te binden. Als je bedenkt dat onze lasten jaarlijks 70.000 euro bedragen en we
daarmee 350 voedselpakketten mogelijk

Bijzonder positief vind ik de samenwerking
met het Platform Turkse Dordtenaren. Na
een gesprek met het bestuur en eerste
kennismaking leidde tot een mooie avond
met gezamenlijke maaltijd als afsluiting
van het vasten (IFTAR) op vrijdag 1 juni
(zie het bericht verder in de Nieuwsbrief).
Ruim 30 ondernemers met hun familie
waren aanwezig. Het Platform schonk een
bedrag dat goed is voor een sticker op de
bus. Ik hoop dat we, dankzij deze samenwerking, ook de Turkse gemeenschap nog
beter weten te bereiken. Niet alleen als
sponsor, maar ook mogelijke klanten die
nu nog geen gebruik maken van de voedselbank, nieuwe vrijwilligers en Turkse
supermarkten. Zo leidt de nood tot mooie
initiatieven en acties!
Matthijs van Muijen - voorzitter
m.vanmuijen@voedselbankdordrecht.nl

Wat een eer: minister Schouten (LNV)
en haar college Van Ark (SZW) hebben
een bezoek gebracht aan onze Voedselbank.
De bewindsvrouwen waren geïnteresseerd in hoe we de voedselverspilling
met hulp van ondernemers tegengaan en
hoe we daarmee onze cliënten helpen.
Het bezoek trok veel aandacht. Radio 1
maakte een mooie uitzending en het AD
heeft er een artikel aan gewijd:
https://bit.ly/2MOD2cS
Twee van onze ex-cliënten hebben verteld hoe ze de hulp hebben ervaren en
hoe ze uit hun benarde situatie zijn gekomen. Mooie openhartige gesprekken waren dat. We hebben de bewindsvrouwen
meegegeven dat we graag willen inzetten
op een loket voor onze cliënten voor alle
sociale voorzieningen, zodat de bureaucratische last voor cliënten afneemt. Met
hulp van de gemeente Dordrecht zou dat
moeten lukken.
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Rabo Clubkas:

Onovertroffen
schenking!
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Samenwerking met Platform
Turkse Dordtenaren

De leden van de Rabobank mogen een
deel van de winst verdelen over verenigingen en stichtingen in hun werkgebied.
Dat is in één zin Rabo Clubkas.
Leden van Rabobank krijgen jaarlijks de
gelegenheid om te stemmen op organisaties die ze een warm hart toedragen. Onze
Voedselbank was een van de keuzes. Het
resultaat was een onovertroffen 3.300 euro
die we bijzonder goed kunnen gebruiken.
Ongekend dat de leden van de Rabobank
zo aan ons gedacht hebben.
Onlangs hebben we kennis gemaakt
met het Platform Turkse Dordtenaren.
We mochten aanzitten bij de Iftar maaltijd; de maaltijd die moslims gedurende
de vastenmaand ramadan direct na
zonsondergang nuttigen. Zowel voor
het Platform als voor de Voedselbank
een bijzonder ervaring met veel nieuwe
inzichten.
We zijn enorm dankbaar voor de grote
hoeveelheid kratten die we hebben ontvangen voor ons distributiecentrum. De
inhoud is gelijk gebruikt en uitgedeeld op
onze verdeelpunten in Dordrecht.

In één woord geweldig!
Het is niet mogelijk alle gevers individueel te bedanken. Met dit nieuwsbericht
willen we graag laten zien dat wij als
bestuur bijzonder dankbaar zijn voor de
gulle gaven en de gastvrijheid tijdens de
Iftar maaltijd. Het is altijd heel dankbaar om dergelijke bijdragen te mogen
ontvangen.
We zien uit naar een succesvolle samenwerking en gaan dit samen met het
bestuur van het Platform Turkse Dordtenaren verkennen.

D66 Doen
Een verslag van zomaar een inzamelactie: D66 Doen. Aan de
slag voor de meest kwetsbare inwoners van onze stad!
Vrijdag 11 mei was D66 Doen met een grote groep mensen vanaf
11.00 uur aan het werk voor de Voedselbank. Er is in twee ploegen voedsel ingezameld bij de Plus Valkzicht en dat leverde in
totaal 16 kratten met voedsel op. Het was hartverwarmend om te
merken hoeveel mensen enthousiast reageerden op onze vraag
om bij de weekendboodschappen iets extra’s mee te nemen voor
mensen die het moeilijk hebben.
Het leverde bijzondere ontmoetingen op. Bijvoorbeeld met een
jongetje van drie die zich afvroeg wat er voor kinderen in de
pakketten zit. Een ijsje zou hij bijvoorbeeld wel lekker vinden en
anders speculoos. Een mevrouw die een beetje verlegen zei: “Ik
maak gebruik van de voedselbank.” Maar ook mensen die eerst
knorrig reageerden omdat ze dachten: “weer een enquête” en
toen ze merkten dat het voor de voedselbank was graag wilden
meewerken.

Daarna ging de groep met elkaar en een paar van onze vrijwillers
aan tafel en hebben we heerlijke wraps gegeten die op de meest
uiteenlopende manieren waren bereid en konden worden samengesteld. Na de maaltijd zijn we met elkaar in gesprek gegaan over
armoede en schuldhulp. Het was een boeiend gesprek waarin
persoonlijke ervaringen en verhalen afgewisseld werden met meer
politieke en maatschappelijke beschouwingen.
Na de discussie hebben we nagepraat tijdens de borrel en ging
iedereen huiswaarts.
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De Voedselbank Dordrecht is op zoek naar een coördinator voor de ochtenden voor
de hal waar de pakketten worden klaargemaakt.

Stilzitten is niet mijn ding...

Ik krijg energie van regelen

Functievereisten
• MBO/HBO werk– en denkniveau.
• Praktische logistieke ervaring in magazijn/voorraadbeheer.
• Behendig met geautomatiseerde gegevensverwerking (Excel en Windows).
• Teamplayer, flexibel.
• Kennis van de HACCP regels is een pré.
• Logistiek inzicht.
• Enige leidinggevende capaciteit voor het aansturen van het vrijwilligers team dat helpt
bij het
en lossen
is gewenst.
Wijladen
zoeken
chauffeurs
(rijbewijs B of BE) en bijrijders die zich een dagdeel
• Bij voorkeur in het bezit van een of
heftruckcertificaat
of bereid daartoe een opleiding te
dag willen inzetten.
volgen.

Zo help je mee onze 1.000 klanten van gezond en vers voedsel te voorzien.

Taken
• JeKijk
bent
aanspreekpunt
voor
zowel
telefonisch
als via e-mail.
op Voedselbank
Dordrecht
voorleveranciers,
meer informatie en
stuur een
mail naar vacature@voedselbankdordrecht.nl.
• Je werkt in bereikbaarheid via telefoon en- of e-mail op werkdagen van 08:00- 17:00 uur
voor het ontvangen van voedsel van onze leveranciers.
• Daarbij draag je zorg voor een adequate afhandeling van het aangeboden voedsel van
onze leveranciers naar ons distributiecentrum.
• Je stuurt de vrijwilligers (teamleiders) in de hal aan.
• De gegevens van in- en uitgaand voedsel en emballage worden nauwkeuring door je
verwerkt in het computersysteem voor gebruik binnen de afdeling.
• Je stelt in overleg de voedselpakketten samen aan de hand van het voorradige voedsel.
• Je neemt deel aan het zeswekelijks overleg.

Dordrecht

Wij bieden
• Je werkt op vaste aanspreekdagen.
• De praktische invulling van je taak neemt ongeveer 10 uur per week in beslag.
• Pro deo (vrijwilligers ontvangen geen vergoeding).
• Er is een reiskostenvergoeding beschikbaar indien je daar gebruik van wenst te maken.
Aanvullende informatie
Van jou wordt verwacht dat je het rooster en de planning maakt en op meerdere dagdelen ter
beschikking bent.
Meer informatie of reageren
Voor meer informatie of om op deze vacature te reageren kunt je mailen naar
info@voedselbankdordrecht.nl

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

