Jaarverslag 2015.
Een jaar vol verrassingen!
Verrassingen van “gewone” mensen. Mensen die de voedselbank een warm hart toedragen!
Een 16-jarige die voor haar verjaardag voedsel voor de voedselbank gevraagd heeft. Met als
resultaat: Een auto vol houdbare producten.!
Een jong stel dat van dichtbij meemaakte wat armoede betekent schonk 85 kilo rijst!
Elke week ontvangen we 2 tasjes boodschappen, gebracht door een mevrouw die de armen
onder ons een steuntje in de rug wil geven.
Duizenden eieren, verse groenten van mensen die over hebben, zakken noten, manden
appels, kerstpakketten enz, enz
Inzamelingen bij Zuidzorg, bij een bridgeclub, in een chiropraktijk, in de kerken van
Veldhoven, bij de Luchtmacht, voor ieder kind een nieuwe winterjas, cadeautjes met Sint,,
met de Kerst eten bij McDonalds, een barbecue georganiseerd door een buurtvereniging, te
veel om alles op te noemen.
Wij zijn trots dat de voedselbank zo goed “ op de kaart staat”. Blij dat er zoveel mensen
meeleven!!!!!
De oprichter van Stichting Voedselbank Veldhoven, Frans van Haandel, werd blij verrast. Hij
kreeg, door wethouder Mariënne van Dongen, een gemeentelijk onderscheiding opgespeld.
Met een oorkonde, bloemen en lovende woorden werd hij geëerd.
Dit jaar waren er natuurlijk weer onze jaarlijks terugkerende acties. Inzamelingen bij de AH
filialen, Plusmarkt en op scholen zorgden voor een grote voorraad. Een voorraad die hard
nodig is om wekelijkse pakketten samen te kunnen stellen, maar ook voor tijden van minder
aanlevering. Deze voorraad wordt nauwkeurig op hoeveelheid en datum op de computer
bijgehouden. Ook de inhoud van de diepvriezers zit in dit systeem. Dit maakt het hele
“bedrijf” overzichtelijk.

De controle voor Voedselveiligheid en Hygiëne konden we glansrijk doorstaan. Wederom
hebben we code Groen gekregen. Elk kwartaal wordt verslag gedaan aan de controlerende
Houwers Groep.
Voor het eerst daalde het aantal cliënten dit jaar. Omdat men weer werk gevonden heeft, uit
de schulden is of om andere redenen. Ook doordat de “huishoudelijke regels” aangescherpt
zijn. Als mensen, zonder reden of afmelden, hun pakket niet ophalen krijgen ze een paar
weken geen pakket. Afspraken over de juiste en eerlijke wijze van het screenen van
cliënten, zijn overeen gekomen in het cluster. Dit zijn de samenwerkende voedselbanken in
de regio die op dezelfde manier werken en aangesloten zijn bij de Landelijke Vereniging van
Voedselbanken.

Verloop aantal gezinnen en personen periode 2013 – 2015

rood= aantal personen.

blauw= aantal gezinnen.

Nauw contact hebben we met Gemeente, Bureau Sociaal Raadslieden, Lumens en
bewindvoerders. Ons gezamenlijke doel is om mensen een steuntje in de rug te geven, een
luisterend oor te bieden en te helpen hen zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten
staan. Met Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld hebben we regelmatig overleg
om cliënten zo goed mogelijk te adviseren en/of te kunnen verwijzen.

Anonieme schenkingen variërend van € 5,- tot € 1000,-, een groot bedrag van Kringloop De
Kempen, en als klap op de vuurpijl een kleine vrachtauto, geschonken door Rotary
Eindhoven –Veldhoven, mochten wij in ontvangst nemen.
De vrachtauto is vooral ergonomisch een hele vooruitgang. We hoeven nu niet meer met
aanhangers te rijden en met zware kisten te sjouwen. Geweldig wat een enorme fijne
bijdragen!

Vele handen maken licht werk!!
Ongeveer 40 vaste medewerkers telt onze voedselbank. Bij winkelacties kunnen we rekenen
op vele vrijwilligers van buiten af. Naar schatting zijn onze medewerkers het afgelopen jaar
5945 uren bezig geweest voor de voedselbank. Helaas hebben 2 medewerkers door
persoonlijke omstandigheden afscheid moeten nemen.

Totaal aantal verstrekte voedselpakketten in de periode 2007-2015 is 32.436 stuks.

Hierboven een overzicht per jaar.
Als we uitgaan van een gemiddelde waarde van €25,- per pakket (1 t/m 9 personen), dan
betreft dat een totale waarde, van 2007 t/m 2015, van ongeveer €810.900,-.

Een prettige samenwerking hebben we met onze goede buren de Prins Willem
Alexanderschool en Sentrum 70. Met raad en praktische daad staan zij voor ons klaar.
Hopelijk zijn we nog lang goede buren. Een mogelijk gedwongen verhuizing, na januari 2017,
baart ons zorgen. Uit voorzorg zijn we reeds op zoek naar mogelijkheden. Samen met de
gemeente zoeken we naar een gepaste locatie.

Zonder zoveel geweldige initiatieven, persoonlijke bijdragen, schenkingen en fijne
samenwerking zouden wij niet zoveel voor onze minderbedeelden kunnen betekenen.
Wij blijven ons laten verrassen en zien dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Namens het bestuur van Stichting Voedselbank Veldhoven
Will Colsters, secretaris.

