Jaarverslag Stichting Voedselbank Veldhoven 2013.
Het jaar 2013 is voor de voedselbank een héél bijzonder jaar geworden.
Voedselbank Veldhoven bestond 10 jaar. Op zich geen heuglijk feit. Maar wel iets om even bij stil te staan en te
bezinnen.
Wel een heel heuglijk feit is dat we een nieuwe ruimte, aan de Handwijzer, konden betrekken. Na enige
aanpassingen, door een groot aantal vrijwilligers, is het helemaal ons gebouw geworden. Het werd in april door de
wethouders Carolien v.d. Weijden en Maarten Prinsen feestelijk geopend. De opslag van de artikelen maar ook het
vullen van de wekelijkse pakketten is een stuk makkelijker en hygiënischer geworden.
Op 4 april 2013 is onze collega Wim van Eijk overleden.
Wim was vanaf vrijwel het ontstaan van de voedselbank bij ons werkzaam. Vele jaren reed hij met zijn auto rond om
producten op te halen, al of niet met de aanhanger.
Toen hij ziek werd was hem dit teveel, maar de presentielijst bijhouden op de donderdag kon hij nog wel. Ook dit
werk moest hij na verloop van tijd loslaten. Wij wisten dat Wim zeer ernstig ziek was, maar zijn onverwachtse
overlijden heeft ons geschokt. Wij verloren een heel toegewijde collega.
Helaas moesten we, ook geheel onverwacht, afscheid nemen van Frans v.d. Boomen. Bij Frans stonden stellingen
met voorraad, mochten we de aanhangers stallen en stond een grote diepvries. Frans was de voedselbank zeer
goedgezind en had de koffie altijd klaar.
Begin dit jaar is Steunpunt Waalre een zelfstandige voedselbank geworden. Door de toename van het aantal cliënten
en de beperkte ruimte in de Immanuëlkerk was het niet meer te doen. Gelukkig hebben zij ruimte en voldoende
vrijwilligers gevonden om zelfstandig door te gaan. Het was een prettige, broederlijke samenwerking.
Wij hebben ons aangesloten bij de, dit jaar opgerichte, Landelijke Vereniging van Voedselbanken. Naast de cluster
en regiobijeenkomsten zijn wij ook aanwezig bij de landelijke vergaderingen. Wij hopen nog beter geïnformeerd te
worden en gezamenlijke landelijke acties te kunnen voeren.
De, door de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit, zeer aangescherpte normen m.b.t. de hygiëne en
voedselveiligheid hebben dit jaar veel aandacht en aanpassingen te weeg gebracht. De leveranciers stellen steeds
hogere eisen aan het vervoer en opslag van verse voedingswaar. Protocollen zijn opgesteld, lijsten worden
afgetekend en er is een (gratis)contract gesloten met een ongediertebestrijdingsbedrijf. Alle medewerkers zijn
ingelicht en weten hoe te handelen.
Een geheel eigen website gaat waarschijnlijk in januari de lucht in. Vormmeester ir.Casper Flipsen heeft ( gratis) een
conceptplan gemaakt. Het zal dan makkelijker zijn om “ons” te vinden en mensen te
bereiken.(www.voedselbankveldhoven.nl)
Er zijn dit jaar 4 nieuwsbrieven uitgegaan. Door middel van deze brieven kunnen wij mensen informeren, bedanken
en acties ondersteunen. Zeer positieve reacties krijgen we hierop.

Helaas blijft het noodzakelijk om de minderbedeelden onder ons te voorzien van een voedselpakket. Wekelijks
komen er zo’n 90tal gezinnen, voor gemiddeld 240 personen een pakket ophalen. De waarde van het pakket
bedraagt tussen 25 en 35 euro, naar gelang het aanbod van producten. Met 40 vrijwilligers zorgen wij dat er op de
donderdagmiddag niet alleen voedselpakketten zijn maar dat er ook koffie, thee en een luisterend oor is. Dit
luisterend oor betekent voor veel mensen warme aandacht zonder waardeoordeel, maar ook zeker het samenzijn
met gelijken is voor hen zeer belangrijk.
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Het aanbod van, vooral verse, producten is sterk wisselend. Volkstuin de “Vooraard” leverde gelukkig wekelijks verse
groenten uit eigen tuin en kweekte zelfs groenten speciaal voor onze cliënten. Er zijn ook zeer geslaagde acties
gehouden. Eind november was er weer de Plusactie. Voor het eerst stonden we ook op zondag in de winkel. Dit
heeft 6062 items opgeleverd.! Van de Plus markt mochten we ook nog eens 50 boodschappenpakketten in
ontvangst nemen. Fantastisch!
Kort daarna is er op een 5tal basisscholen actie gevoerd. Na klassikale voorlichting door een paar van onze
vrijwilligers gingen de kinderen aan de slag om producten voor de voedselbank in te zamelen. Dit gebeurde met heel
erg veel enthousiasme. Niet alleen levensmiddelen werden aangeboden, ook kerststukjes, kerstkaarten en mooi
versierde dozen werden ingezameld. Een enorm aantal producten zijn opgeslagen en kunnen t.z.t uitgedeeld
worden.
Maar ook door particulieren worden onze cliënten niet vergeten. Zo was er in de zomer een fantastische barbecue
voor hen georganiseerd door de bewoners van een straat in Veldhoven. Een geweldige, zeer geslaagde en gezellige
middag. In november mochten de kinderen gratis naar het circus. En ook dit jaar kregen de kinderen weer een
lekkere dikke winterjas, en met sinterklaas een grote zak met speelgoed. De cliënten mochten met kerst gratis bij
McDonalds gaan eten. Een veld aardappelen, een grote hoeveelheid soep, kisten appels en zakken noten werden
zomaar door onze medemens aangeboden. Geweldig!!!
Een groot aantal kerstpakketten werd, al dan niet in partijen, bij de voedselbank gebracht. Zomaar, spontaan kwam
er een meneer een goed gevulde envelop brengen en was de opbrengst van een fietstocht voor de voedselbank.
Geweldige, fijne, initiatieven waar wij stil maar ook héél blij van worden.!!!
De inzamelingen in de kerken gebeuren frequenter en er wordt gericht om een soort voedsel gevraagd.
Er is een goede samenwerking met de klantmanager van Sociale zaken van gemeente Veldhoven, Bureau Sociaal
Raadslieden en Maatschappelijk Werk. Zij houden eens in de maand spreekuur bij de voedselbank. Voor veel
cliënten is dit prettig en laagdrempelig. Samen proberen we cliënten naar betere leefomstandigheden te leiden. Ook
Stichting Leergeld komt met enige regelmaat naar de voedselbank. Door deelname aan het Ketenoverleg,
georganiseerd door de gemeente, blijven wij op de hoogte van het beleid t.a.v. armoede in Veldhoven.
Door diensten/productenruil op de Beursvloer gaat volkstuin “De Vooraard” in samenwerking met de voedselbank in
2014 een veld ontginnen waar speciaal voor de voedselbank groenten gekweekt gaan worden. Het veld werd door
de gemeente aangeboden. Ook de afrastering is op de beursvloer gekregen.
Gesteund door alle mooie initiatieven, donaties en acties zien wij het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. Wij
hopen dat er m.n. door de overheid komend jaar meer aandacht en begrip zal zijn voor de armoede in Nederland.

W.Colsters, secretaris.

