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Veel bereikt, maar we
zijn er nog niet ...
Begin november was het om 7.30 uur
al druk in de hal. 20 Ondernemers
genoten van een ontbijtje georganiseerd
door het Contact Jonge Ondernemers
Drechtsteden en belastingadvieskantoor
BDO. Ze brachten 40 pakken macaroni
mee. Toen ik zo rondkeek in de hal was
ik best wel trots op wat ik zag en de
activiteiten waar we met zijn allen een
bijdrage aan leveren.
Inmiddels is het vijf jaar geleden dat de
Voedselbank Dordrecht de hal aan de
Provinciale Weg betrok.
Er is veel bereikt:
• We zijn groen gecertificeerd, zodat
supermarkten en bedrijven weten dat
we de regels rondom voedselhygiëne
strikt naleven.
• De pakketten zijn ruim gevuld.
• Onze administratie staat als een huis
• en zorgt dat we klanten snel en goed
kunnen helpen.
• Er is een team met chauffeurs die voor
dag en douw langs supermarkten gaat
om spullen op te halen.
• Onze klanten kunnen elke dag terecht
bij een team van vrijwilligers die ze
kennen op de uitdeelpunten in de stad.
Maar we zijn er nog niet!
We hebben nog een aantal uitdagingen te
tackelen:
• Onze financiële basis is nog teveel
afhankelijk van meevallers en dus is
het wenselijk een bredere basis van
donateurs te krijgen, Vrienden van de
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Voedselbank Dordrecht, die periodiek
een bijdrage
kunnen leveren.
We zoeken een logistiek systeem zodat
we beter inzicht krijgen in de voorraad
aan producten.
We weten zeker dat we nog niet iedereen bereiken die in aanmerking zouden
moeten komen voor onze hulp.
Kunnen we in de toekomst nog beter
aansluiten bij behoeften van klanten,
bijvoorbeeld door aan de hand van een
winkelconcept mensen zelf keuzes te
laten maken wat ze wel en niet meenemen? Of ontwikkelen we een pas zodat
klanten in reguliere supermarkten hun
boodschappen kunnen doen?

Enfin, er zijn nog voldoende uitdagingen
om met elkaar de komende vijf jaar onze
schouders onder te zetten!
Matthijs van Muijen
voorzitter
m.vanmuijen@voedselbankdordrecht.nl
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De Voedselbank Dordrecht is op zoek
naar een bestuurslid (m/v), ter aanvulling van het huidig bestuur.
De portefeuille stellen we in overleg
vast.
Het bestuur van de Voedselbank bestaat
uit vrijwilligers. We streven naar een gemêleerde samenstelling en dat lukt ons goed.
Op dit moment zijn we met 2 mannen en 3
vrouwen, jong en wat ouder, met verschillende achtergronden en netwerken. Lijkt
het je wat om maatschappelijk betrokken
te zijn, hands-on met ons mee te doen en
heb je een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor?
Neem dan contact op met onze
secretaris, Marian Pater voor meer
informatie via
m.pater@voedselbankdordrecht.nl
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Fancy Fair gemeente

Armoede op
de kaart
Armoede staat op de kaart in Dordrecht
bij de gemeenteraad.
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Interview met Hakan Selat

“Als je buren hongerlijden,
kun je niet met een volle
maag lopen”

Dat bleek wel uit de fancy fair waarvan de
opbrengst is gegaan naar kinderen die in
armoede leven
.
Raadsleden hadden hun zolder leeggehaald en van alles verkocht.
Mooie groene schoenen, een lamp
gedoneerd door de wethouder, en ook
burgemeester Wouter Kolff liet zich zien.
De winnaar van de loterij gaat met hem
lunchen.
Dordrecht op zijn best, tegen armoede.
We waren er bij met onder andere onze
collega’s van Stichting Urgente Noden en
Leergeld.

Hakan Selat & Marian Pater
Na een mooie gift van het platform
Turkse Dordtenaren, dachten we, deze
mensen moeten we beter leren kennen.
Daarom een interview met Hakan Selat,
29 jaar en lid van het bestuur van het
platform.
Hakan is verantwoordelijk voor de sociale media uitgingen van het platform. Hij
beheert hun succesvolle FB-account en
vertelt enthousiast over de reacties die
hij daarop krijgt. “In het dagelijks leven
werk ik voor een adviesbureau in Delft als
consultant. Ik ben graag maatschappelijk
betrokken, daarom heb ik me aangesloten
bij het platform en zijn we actief gaan werven voor de Voedselbank Dordrecht. Onze
acties leveren ontzettend veel reacties op.

Burgemeester Wouter Kolff

We maakten kennis met de Voedselbank
tijdens de Ramadan. Juist in die periode
zijn we nog meer bezig met mensen die
het minder hebben. Dus toen de Voedselbank op ons netvlies kwam, dachten we,
het kan niet waar zijn dat 800 mensen in
onze stad het niet redden zonder hulp van
de Voedselbank. Als je buren hongerlijden, kun je niet met een volle maag lopen.
We overlegden met leden en bestuur en
besloten tot een actie en een jaarlijkse gift.
Een volgende grote actie staat gepland na
de volgende Ramadan.”

Het platform Turkse Dordtenaren behartigt de sociale, economische en culturele
belangen van Turkse inwoners in Dordrecht. Het vertegenwoordigt drie
moskeeën, een uitvaartfonds, een culturele
stichting die muziekfestiviteiten organiseert en de Alevitische vereniging. Met
de Somalische en Marokkaanse verenigingen werkt het nauw samen. Met elkaar
proberen zij maatschappelijk actief te zijn
in Dordt. En dat lukt, zo blijkt wel uit het
mooie bedrag dat de Voedselbank van hen
heeft mogen ontvangen. Maar dat is niet
het enige dat zij doen. Ze gaan starten met
dialogen in de stad over allerlei thema’s
om te horen wat er speelt en meer verbondenheid tussen mensen te creëren.
“Compassie, voelen hoe het is om arm te
zijn, stond aan de basis van onze voedselbank actie. De oproep aan de Turkse
bevolking om iets mee te nemen voor
de Voedselbank leidde tot 60 kratten vol
voedsel. Ik ben trots op het resultaat”, zegt
Hakan. “M0.aar daar blijft het niet bij. We
gaan voor 100 kratten bij onze volgende
actie en vinden het ook goed om met onze
ondernemers te spreken om voedsel dat
overblijft aan de Voedselbank te schenken.
Wat ons betreft wordt dit een duurzame
samenwerking!”
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Minder voedselverspilling in Zuid-Holland

Provincie moet regie nemen
vrachtauto’s die het voedsel ophalen, te
laten rijden. Nu zijn lokale voedselbanken gedwongen 10 tot 20 procent van
hun inkomsten aan donaties, collectes
bij kerken en giften van particulieren af
te staan voor de exploitatie van deze
distributiecentra.

Wie op een mooie zomerse dag door
het Westland rijdt, ziet dat de teelt
in de kassen volop in bloei staan.
Paprika’s, tomaten, komkommers.
We zijn trots op de bijdrage aan de
export die de tuinders in Zuid-Holland
leveren. Zelfs de leerboekjes in Kenia
geven de teelt in onze provincie als
good practise van landbouw.
Voedselverspilling aanzienlijk
Maar er is een ook een keerzijde. Veel
groenten worden doorgedraaid omdat
de vraag niet aansluit bij de markt. En
consumenten zijn steeds kritischer
geworden over de kwaliteit. De voedselverspilling in de keten van tuinder
naar supermarkt is nog groot en heeft
internationale aandacht. Het Europees
Parlement heeft besloten dat voedselverspilling in 2030 met 50% moet zijn
gereduceerd. Vanaf 2020 wil de EU dat
lidstaten rapporteren welke actie ze ondernemen om het niet verkochte voedsel te verzamelen en te herverdelen.
Nu komt een schamele twee procent
terecht bij voedselbanken.
Tot nog toe heeft de provincie ZuidHolland geen rol gepakt. Terwijl juist
in deze provincie enorm veel geteeld
wordt en grote stappen mogelijk zijn.
Gemeenten zijn te kleinschalig om dit
op te pakken.

Armoede groot
Tegelijkertijd telt de provincie veel
armoede. In de grote steden maar ook
in dorpen wonen veel huishoudens
met schulden. Er zijn maar liefst 36
Voedselbanken in Zuid-Holland, ruim
20 procent van alle voedselbanken in
Nederland. Zij verzorgen pakketten
voedsel voor bijna 10.000 huishoudens
en ruim 25.000 personen. Vaak hebben
ze slechts enkele tientjes in de week
voor alle boodschappen.
Voor de Provincie Zuid-Holland ligt er
een schone taak om beide doelstellingen bijeen te brengen. Verminder
de voedselverspilling en zorg dat arme
huishoudens in Zuid-Holland meer
groente en fruit krijgen. Bovendien kunnen door uitbreiding van de kringloopeconomie banen ontstaan.
Provincies zorgen voor logistiek
De Voedselbanken werken met twee
distributiecentra die de voedselbanken in Zuid Holland bevoorraden met
landelijke partijen, van bijvoorbeeld
Unilever, Campina of andere groothandels. In tegenstelling tot de provincies
Noord-Brabant, Gelderland en Limburg
ontvangen deze centra geen subsidie
voor de huisvesting en exploitatie. Er
is veel geld nodig om de loodsen, de
koelcellen draaiende te houden en de

Laat de provincie Zuid-Holland vanaf
2019 zorgdragen voor de exploitatie
van deze centra. Investeer in netwerken
van tuinders, veiling, groothandel en
distributiecentra in Zuid-Holland om
voedselverspilling tegen te gaan en
klanten van voedselbanken te helpen
aan voldoende groente en fruit. Tegelijkertijd worden honderden vrijwilligers
hiermee ondersteund, omdat Voedselbanken zonder betaalde krachten
werken en van chauffeurs, teamleiders,
coördinatoren iedereen vrijwillig een
steentje bijdraagt.
Bijdrage werkgelegenheid
In Rotterdam is een interessant initiatief
gestart om samen te werken tussen
grote ‘foodbedrijven’ in de Rotterdamse
haven en groothandels. Hier komen de
grote reststromen vandaan. Met eigen
transportmiddelen worden deze voedseloverschotten opgehaald. In het Zero
Food Rotterdam-centrum komen 10 –
15 mensen te werken ‘met een afstand
tot de arbeidsmarkt’ die ook gerichte
trainingen en opleidingen krijgen om zo
verder te komen op de arbeidsmarkt.
De Provincie zou dit initiatief medekunnen steunen.
De Provincie Zuid-Holland kan als
voorbeeld dienen voor andere regio’s
in Nederland met een duidelijk plan om
voedselverspilling tegen te gaan, zodat
wij op tijd klaar zijn voor de Europese
verplichting, klanten van de voedselbanken meer groente en fruit krijgen
en een bijdrage geleverd wordt aan de
kringloopeconomie.
Matthijs van Muijen
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Provincie trekt portemonnee

De Voedselbanken in de regio werken
samen in het distributiecentrum Rotterdam en moet daarvoor een bijdrage in
hun kosten betalen. Dat is een behoorlijk bedrag.

centrum financieel te steunen. De lobby
richting de Provincie levert nu een eerste
succes op. De Provincie kent 300.000 euro
toe om het distributiecentrum te verduurzamen.

Daarom zijn we actief gaan lobbyen bij de
Provincie Zuid-Holland om ons distributie-

Dit helpt ons aan twee kanten: het versterkt
onze doelstelling om duurzamer te werken

en het helpt ons de kosten voor energie en
daarmee de bijdrage van Dordrecht aan
het distributiecentrum te drukken.
Een mooie eerste stap die we met de
Voedselbanken in de regio hebben bereikt.

Van de penningmeester ...

Medio mei hadden we best een probleem. De prognose was somber, het resultaat was negatief en diverse bijdragen werden
afgebouwd dan wel gestopt.
We hebben onmiddellijk de hulp van Dordrecht gevraagd: de
pers kwam langs, de gemeenteraad maakte een motie, bedrijven
melden zich als sponsor en particulieren hielpen met bijdragen.
Zelf hebben we verschillende fondsen aangeschreven om aan
hen hulp te vragen. En het heeft resultaat gehad. We zijn ontzettend blij dat het DBL-fonds en het Kansenfonds een positief besluit hebben genomen over de sponsoring van de aanschaf van
onze bus en het bijbehorende lease-contract. De Rabobank geeft
een bijdrage uit het sponsorfonds. Een niet nader te noemen containeroperator uit Rotterdam doet letterlijk een mooie duit in het
zakje. De Juniorkamer komt ongekend royaal om de hoek met een
sponsorbedrag dat zelfs de eerste conservatieve inschattingen in
ruime mate overtreft. En laten we zeer zeker niet de diverse collectes in de kerken van Dordrecht vergeten! Geweldig natuurlijk.
Als klap op de vuurpijl belde begin november de TV-ploeg van
het Lions kerstgala waar wij opnieuw genomineerd zijn als goed
doel voor 2018! Merk op dat dit zeker niet zo maar ging. De Lions
hadden een groot aantal vragen over hoe we werken. Het is geen

gegeven dat wij ondanks al onze goede intenties DUS recht hebben op een bijdrage. Waar wordt het geld aan besteed, hoe gaan
wij om met klanten, mag iedereen bij ons zomaar binnenlopen en
krijgt hij dan voedsel. Allemaal belangrijke vragen waar we ook
antwoord op hadden.
Ergo, we hebben voor 2018 een sluitende begroting, maar onze
positie blijft wankel. Dat kan en moet beter. Daarom starten we
een vriendenclub waarin mensen, bedrijven en organisaties ons
langduriger kunnen sponsoren. Dan hebben we jaarlijks een vaste
basis om onze cliënten te helpen. Een groot aantal kleine particuliere sponsors helpt ons al jaren trouw. Maand in maand uit,
automatische bijdragen van 10 euro, 25 euro, 150 euro. Of een
huisartsenpost die gewoon maandelijks structureel een bedrag
overmaakt. Een Ames die ons altijd structureel helpt met een goede goedkope bedrijfswagen. Pel ’t Lam waar we altijd op mogen
terugvallen. En natuurlijk de collectes in de kerken van Dordrecht.
Heel veel om ook gewoon dankbaar voor te zijn. Het komt goed.
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

