
Jaaroverzicht 2018. 

We begonnen het jaar met het verlies van de oprichter van de Veldhovense voedselbank, 

Frans van Haandel. Unne fijne mens! 

Zijn gedachten willen wij vasthouden en in zijn geest de voedselbank voortzetten. 

 

Het afgelopen jaar was betrekkelijk “rustig” We zijn goed ingehuisd, hebben een goede relatie met De 
Parasol, BSR en Stichting Leergeld. Samen met BSR en stichting Leergeld is Veldwijzer opgericht. 
Een aanmeldpunt voor mensen die, op welk gebied dan ook, hulp nodig hebben. Zij hoeven maar één 
keer een formulier in te vullen om hulp te krijgen van BSR, stichting Leergeld en/of Voedselbank, of 
van de gemeente. Dankzij een financiële bijdrage van De Ronde Tafel begint Veldwijzer steeds meer 
vorm te krijgen. 

Het probleem is hoe mensen te bereiken?! Uit onderzoek blijkt dat we maar 20% van de mensen 
bereiken die in aanmerking zouden komen voor onze hulp. In Veldhoven zijn bij huisartsen, 
wijkgebouwen, kerken enz posters van de voedselbank opgehangen om de aandacht op ons te 
vestigen. 

In het begin van het afgelopen jaar vroegen er rond de 40 gezinnen ondersteuning van de 
voedselbank. Nu, op het eind van het jaar, is dat weer gestegen naar 65. 

 

  

 

Onze vrijwilligers maakten 2471 pakketten klaar voor 6043 monden! Gemiddeld zaten er 45 producten 
in een pakket met een waarde van ongeveer € 50 - € 55,-.Gezamenlijk hebben we zo’n 7500 uur 
besteed aan vergaderen, voedsel verzamelen, pakketten samenstellen en het uitdelen daarvan. 

Dankzij Jumbo, Keijsers komkommerkwekerij, volkstuin De Vooraard, Veldhovense bakkers, 
inzamelingen bij o.a. Plus-supermarkt, scholen en kerken kunnen wij wekelijks een mooi, voedzaam 
pakket meegeven. 

Maar zonder onze medewerkers zou dit alles niet tot stand kunnen komen. Met groot enthousiasme 
staan zij elke week klaar om te verzamelen en uit te delen. De voorschriften voor hygiëne en 
voedselveiligheid worden zorgvuldig in acht genomen en cursussen worden door iedere medewerker 
gevolgd. Niet voor niets hebben we ook dit jaar weer het “Groene certificaat” behouden! 
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Met gemeente en de politieke partijen staan we op goede voet. VVD en VSA brachten een bezoek en 
stonden versteld van “het bedrijf”! Complimenten voor de organisatie.!  

De voedselbank heeft een risico-en veiligheidsonderzoek gehad. Het rapport daarvan is onlangs 
ontvangen en de aanbevelingen zullen toegepast worden.  

Ook met de (verplichte) Europese Privacy Wetgeving (AVG) zijn we “bij”. Het register is vastgesteld. 

Een hele prettige samenwerking is er met stichting Jurk, Jarige Job, Speelcadeau en met de 
kledingbank. Ook met de plaatselijke kringloop- en wereldwinkel hebben wij goede contacten. 

De open avond in De week van de Voedselbanken was gezellig druk. Voor vele mensen een        
“eye-opener”. Men kreeg een beeld bij de voedselbank en meer begrip voor de cliënten. 

 

Op velerlei gebied werd er aan de voedselbank gedacht. 

Met Pasen werden voor alle cliënten eieren gebracht!  

Verzorgde ASML voor de kinderen een superdag in de Beekse Bergen! 

Kregen we een grote stapel prachtige leesboeken voor de kinderen! 

Mochten de cliënten voor de halve prijs naar de kapper! 

Bracht Sinterklaas voor alle kinderen een zak cadeautjes! 

Met Kerst mochten de cliënten bij McDonalds gaan eten! 

Ook niet te vergeten de (soms anonieme) financiële schenkingen! 

Scholen maakten kerstpakketten, kerststukjes voor feestelijke dagen! 

Werden kerstbroden en boter voor alle gezinnen afgegeven! 

Douwe Egbertspunten ingeleverd voor koffie! 

Kerstkaarten geschreven! 

Mochten we de EMTE mee leeghalen voor een verbouwing! 

Enz. enz. 

 

Dat de mensen blij zijn met de voedselbank en zeker ook met de vrijwilligers blijkt wel uit de kaart die 
we bij afscheid kregen, lieve briefjes, beste wensen, oliebollen en appeltaart die voor ons gebakken 
werden.  

De schaamte voorbij, opnieuw hoop voor de toekomst. Wij zijn blij daar een steentje aan bij te mogen 
dragen.  

Met de steun van zovelen zien wij dan ook met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet! 

 


