
Jaarverslag	  over	  2012	  van	  de	  Voedselbank	  Veldhoven.	  

	  

Armoede	  in	  Nederland.	  

Ook	  in	  ons	  land	  is	  er	  armoede.	  Niet	  altijd	  zichtbaar	  maar	  steeds	  meer	  mensen	  zijn	  aangewezen	  op	  
ondersteuning	  van	  de	  voedselbank.	  

Door	  de	  economische	  crisis	  is	  het	  aantal	  cliënten	  in	  het	  jaar	  2012	  sterk	  toegenomen.	  In	  januari	  
kwamen	  er	  97	  gezinnen,	  279	  personen,	  naar	  de	  voedselbank.	  In	  december	  waren	  dat	  114	  gezinnen,	  
324	  personen.	  Door	  de	  nieuwe,	  scherpere	  screenregels	  kwam	  er	  een	  aantal	  mensen	  niet	  meer	  in	  
aanmerking	  voor	  een	  voedselpakket	  maar	  is	  er	  toch	  een	  flinke	  groei	  van	  het	  aantal	  cliënten	  te	  zien.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Overzicht	  aantallen	  gezinnen	  en	  personen	  in	  2012	  opgevoerd	  en	  afgevoerd.	  

Gezinnen	  
opgevoerd	  

187	  

Personen	  
opgevoerd	  

422	  

Gezinnen	  
afgevoerd	  

160	  

Personen	  
afgevoerd	  

350	  

	  

Per	  gezin	  wordt	  wekelijks	  een	  voedselpakket	  beschikbaar	  gesteld:	  	  

2007	  =	  3006	  pakketten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2008	  =	  1789	  pakketten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2009	  =	  2513	  pakketten	  

2010	  =	  2915	  pakketten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2011	  =	  4182	  pakketten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2012	  =	  4947	  pakketten	  	  	  	  

In	  de	  periode	  2007	  t/m	  2012	  zijn	  totaal	  19.338	  voedselpakketten	  uitgegeven	  door	  VB	  Veldhoven.	  	  

In	  2008	  is	  een	  flinke	  daling	  van	  het	  aantal	  pakketten	  te	  zien.	  De	  reden	  hiervan	  is	  dat	  in	  dat	  	  jaar	  
voedselbank	  Bladel	  zelfstandig	  is	  geworden.	  Zij	  waren	  voorheen	  een	  steunpunt	  van	  Veldhoven.	  



Het	  voedselaanbod	  is	  sterk	  verminderd.	  Producenten	  produceren	  efficiënter	  en	  minder	  en	  winkeliers	  
bieden,	  tegen	  sluitingstijd,	  de	  producten	  met	  hoge	  kortingen	  aan.	  Dit	  is	  een	  landelijk	  beeld	  maar	  
Veldhoven	  heeft	  dan	  ook	  nog	  eens	  de	  pech	  dat	  hier	  geen	  voedselverwerkende	  industrie	  is.	  In	  
principe	  moet	  elke	  voedselbank,	  naast	  het	  ophalen	  in	  de	  lokale-‐	  en	  regionale	  distributiecentra,	  ook	  
proberen	  “de	  eigen	  broek	  op	  te	  houden”.	  	  	  
Het	  een	  en	  ander	  maakt	  het	  de	  voedselbank	  niet	  makkelijk	  de	  cliënten	  een	  voedzaam	  pakket	  aan	  te	  
kunnen	  bieden.	  

Maar	  gelukkig	  staan	  wij,	  de	  vrijwilligers,	  hierin	  niet	  alleen.	  Er	  zijn	  heel	  veel	  goede,	  lieve	  mensen	  die	  
met	  ons	  meedenken	  en	  op	  allerlei	  mogelijke	  manieren	  ons	  steunen.	  Zo	  is	  er	  een	  hele	  groep	  
“hobbybakkers”	  die	  voor	  de	  jarige	  kinderen	  een	  prachtige	  taart	  bakken.	  Dit	  zijn	  werkelijk	  
kunstwerken	  met	  zorg	  en	  liefde	  gebakken.	  Een	  heerlijke	  verrassing	  voor	  ouders	  en	  kinderen.	  
Ook	  stichting	  Jarige	  Job	  verwent	  de	  kinderen.	  Deze	  landelijke	  stichting	  zorgt	  voor	  een	  pakket	  waarin	  
allerlei	  producten	  zitten	  om	  het	  huis	  te	  versieren,	  een	  feestje	  te	  kunnen	  vieren	  en	  een	  cadeautje	  
voor	  de	  jarige.	  	  

Met	  Sinterklaas	  kregen	  de	  kinderen	  	  prachtige	  cadeaus	  aangeboden	  door	  een	  familie	  uit	  Veldhoven.	  
Op	  6	  december	  kwam	  een	  friteswagen	  voorrijden	  waar	  de	  cliënten,	  hun	  kinderen	  en	  onze	  
vrijwilligers	  friet	  en	  een	  snack	  konden	  halen.	  2de	  Kerstdag	  bood	  Mc	  Donalds	  alle	  cliënten	  weer	  een	  
gratis	  maaltijd	  aan.	  Dit	  jaar	  konden	  we	  de	  cliënten	  ook	  een	  heus	  (geschonken)	  kerstpakket	  
aanbieden.	  	  

Onze	  cliënten	  kunnen,	  na	  verwijzing	  door	  ons,	  naar	  de	  kledingbank	  in	  Eindhoven.	  
2x	  per	  jaar	  wordt	  er	  door	  een	  groepje	  enthousiaste	  dames	  een	  speelgoedtafel	  ingericht.	  Hier	  mogen	  
de	  cliënten	  gratis	  speelgoed	  voor	  hun	  kinderen	  kiezen.	  Op	  dezelfde	  manier	  wordt	  er	  2x	  per	  jaar	  een	  
kledingtafel	  aangeboden.	  	  
	  

Heerlijke	  en	  prachtige	  initiatieven!!	  

Ook	  op	  het	  financiële	  vlak	  werden	  hele	  leuke	  acties	  ondernomen.	  Rotary	  Eindhoven-‐Veldhoven	  
organiseerde	  ten	  bate	  van	  onze	  voedselbank	  een	  benefietconcert	  in	  De	  Schalm.	  Het	  Orkest	  van	  de	  
Koninklijke	  Luchtmacht	  	  zorgde	  voor	  een	  geweldige	  mooie	  avond.	  Iedere	  bezoeker	  genoot	  van	  de	  
muziek	  en	  zang.	  	  De	  opbrengst	  van	  het	  benefietconcert	  was	  €	  7.850,-‐!!!!	  Werkelijk	  fantastisch.	  

Van	  het	  Oranjefonds	  mochten	  wij	  een	  mooie	  donatie	  ontvangen	  van	  	  €	  4.000,-‐.	  
Van	  de	  Stichting	  Coovels-‐Smits	  ontvingen	  wij	  een	  toezegging	  van	  een	  donatie	  à	  €	  10.000,-‐(!!)	  te	  
ontvangen	  en	  te	  besteden	  in	  het	  eerste	  halfjaar	  in	  2013.	  	  
	  
We	  kunnen	  komend	  jaar	  deze	  financiële	  steun	  goed	  	  gebruiken	  omdat	  we	  uit	  ons	  jasje	  gegroeid	  zijn.	  
We	  zijn	  dringend	  op	  zoek	  naar	  een	  andere	  locatie.	  Gemeente,	  Politieke	  partijen,	  makelaar	  en	  
woningstichting	  Aert	  Swaens	  zijn	  middels	  gesprekken	  en	  bezoek	  aan	  onze	  voedselbank	  van	  onze	  
problemen	  op	  de	  hoogte	  gebracht.	  De	  ruimte	  die	  we	  nu	  huren	  is	  veel	  te	  klein.	  Er	  is	  geen	  ruimte	  voor	  
uitgebreide	  opslag	  van	  producten	  en	  ergonomisch	  is	  het	  werken	  onverantwoord.	  De	  Nederlandse	  
Voedsel	  en	  Waren	  Autoriteit	  stelt	  steeds	  hogere	  eisen	  aan	  het	  gekoeld	  vervoer	  maar	  ook	  aan	  gekoeld	  
bewaren	  en	  herpakken	  van	  voedsel.	  Daarom	  zijn	  er	  dit	  jaar	  een	  derde	  aanhanger	  en	  een	  28-‐tal	  
koelboxen	  aangeschaft.	  Deze	  investering	  kon	  worden	  gedaan	  door	  de	  donatie	  van	  het	  Oranjefonds.	  
Twee	  nieuwe	  diepvrieskisten	  en	  twee	  grote	  koelkasten	  zijn,	  naast	  de	  bestaande	  koelmogelijkheden,	  
nog	  nodig	  maar	  die	  kunnen	  wij	  in	  de	  huidige	  ruimte	  niet	  plaatsen.	  Bovendien	  moet	  in	  de	  toekomstige	  



nieuwe	  huisvesting	  ook	  geïnvesteerd	  worden	  in	  stellingen,	  tafels,	  stoelen,	  keukeninrichting	  enz.	  enz.	  
Deze	  grote	  investeringen	  moeten	  gefinancierd	  worden	  uit	  de	  opbrengst	  van	  het	  benefietconcert	  en	  
de	  donatie	  van	  de	  Stichting	  Coovels-‐Smits.	  

Door	  de	  	  inzameling	  eind	  november	  bij	  de	  Plussupermarkt	  hebben	  we	  een	  groot	  aantal	  producten	  op	  
voorraad	  	  waar	  we	  uit	  kunnen	  putten	  als	  het	  aanbod	  slecht	  is.	  De	  kerken	  zamelen	  gelukkig	  ook	  nog	  
steeds	  voedsel	  in.	  

Op	  initiatief	  van	  het	  Eindhovens	  Dagblad	  heeft	  een	  gerenommeerde	  kok	  van	  een	  4	  persoonspakket	  
een	  fantasierijke	  maaltijd	  bereid.	  Een	  groot	  artikel,	  interviews	  en	  foto’s	  	  verscheen	  rond	  kerstmis	  in	  
de	  krant.	  De	  armoede	  en	  het	  voedselprobleem	  werd	  hierin	  goed	  weer	  gegeven.	  

Door	  samenwerking	  met	  de	  	  klantmanager	  zorg	  van	  Sociale	  zaken	  van	  gemeente	  Veldhoven,	  
Maatschappelijk	  Werk	  en	  Bureau	  Sociale	  Raadslieden	  probeert	  de	  voedselbank	  de	  hulp	  aan	  cliënten	  
zo	  tijdelijk	  mogelijk	  te	  laten	  zijn.	  Dankzij	  deze	  samenwerking	  en	  het	  maandelijks	  spreekuur	  dat	  deze	  
instanties	  in	  de	  uitdeelruimte	  houden	  wordt	  getracht	  om	  cliënten	  naar	  	  betere	  leefomstandigheden	  
te	  leiden	  Regelmatig	  kunnen	  cliënten	  de	  voedselbank,	  onder	  dankzegging,	  vaarwel	  zeggen.	  Door	  de	  
slechtere	  economische	  situatie	  komen	  er	  echter	  meer	  cliënten	  bij	  dan	  dat	  er	  de	  voedselbank	  
verlaten.	  	  
Met	  stichting	  Leergeld	  is	  regelmatig	  contact	  alsook	  met	  Swove.	  De	  voedselbank	  neemt	  ook	  deel	  aan	  
het	  Ketenoverleg	  van	  gemeente	  Veldhoven.	  

De	  clustervergaderingen	  worden	  trouw	  bezocht.	  Dit	  is	  een	  samenwerkingsverband	  tussen	  acht	  
voedselbanken	  in	  de	  regio.	  	  
	  
Steunpunt	  Waalre	  groeit	  snel.	  Zij	  zijn	  druk	  bezig	  een	  zelfstandige	  voedselbank	  te	  worden.	  Tot	  begin	  
volgend	  jaar	  zullen	  zij	  nog	  bij	  ons	  hun	  voedsel	  halen.	  	  
	  
Tot	  slot,	  terugkijkend	  op	  2012	  kunnen	  wij	  schrijven	  dat	  35	  enthousiaste	  vrijwilligers	  zich	  op	  een	  
geweldige	  manier	  hebben	  ingezet	  om	  medemensen	  in	  velerlei	  opzicht	  een	  “steuntje	  in	  de	  rug	  te	  
geven”.	  
Het	  is	  hartverwarmend	  om	  de	  dank	  van	  onze	  cliënten	  te	  ervaren.	  Wij	  zagen	  veel	  tranen	  en	  ook	  blijde	  
gezichten.	  Mensen	  uitten	  hun	  dankbaarheid	  op	  veel	  verschillende	  wijzen.	  Sommigen	  vielen	  je	  om	  de	  
nek	  of	  gaven	  je	  een	  dikke	  zoen	  en	  zeiden	  daarbij:	  “Ik	  ben	  zo	  blij	  met	  jullie”.	  	  
Een	  ander	  schreef	  ons	  op	  een	  kerstkaart:	  Ik	  zie	  elke	  week	  uit	  naar	  het	  pakket,	  heel	  veel	  dank.	  Liefs	  
van….	  
Daarvoor	  deden	  wij	  het,	  onze	  medemens	  blij	  maken	  en	  de	  helpende	  hand	  toesteken.	  En	  daarvoor	  
zullen	  wij	  ons	  in	  2013	  ook	  weer,	  heel	  gemotiveerd,	  inspannen.	  
	  
	  
	  
Will	  Colsters,	  secretaris.	  


