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2017 stond grotendeels in het teken van verhuizing. Verheugd zijn wij met de prettige samenwerking
en flexibiliteit van gemeente Veldhoven, Bureau Sociaal Raadslieden en stichting Leergeld. Trots zijn
we op de fantastische ruimten en de toezegging dat we hier nog jaren kunnen “wonen” stelt ons zeer
tevreden. Heel erg blij zijn wij met de aangeschafte vriescel! Niet alleen overzichtelijk, ruim en
hygiënisch, maar zeker ergonomisch een hele vooruitgang .
Door de vele fantastische acties op scholen, sportschool, in kerken, inzamelingen bij supermarkt en
schenkingen kunnen we nog weken uitdelen uit de voorraad en een zo gezond ( schijf van 5) mogelijk
pakket samenstellen. De bakkers hebben ons dit jaar weer goed bedacht. Firma Keijsers en volkstuin
de Vooraard bezorgden ons komkommers en verse groenten. In de wintermaanden kunnen we
wekelijks verse groenten aanschaffen uit de giften, bestemd voor voedsel.
Door het aantrekken van de economie is het cliëntenaantal teruggelopen. Wekelijks worden zo’n 4550 gezinnen in Veldhoven voorzien van een pakket. Na onderzoek is gebleken dat er nog héél veel
verborgen armoede in Nederland is. Door het ophangen van posters bij artsen, buurthuizen en
kerken attenderen we de mensen op de mogelijkheid om zelf aan te melden bij de voedselbank. De
landelijke normering is aangepast en er zal (landelijk) aandacht aan besteed worden.
Samen met Gemeente, Bureau Sociaal Raadslieden en stichting Leergeld proberen we mensen te
bereiken en het makkelijker te maken om aan te kloppen. Het samenstellen van één formulier, wat
door alle “partijen” gebruikt kan worden en dus maar één keer ingevuld hoeft te worden is een
eerste stap.
Aan hygiëne en voedselveiligheid werd veel aandacht besteed. Het Groencertificaat hebben we dan
ook behouden! Landelijk, regionaal en in het cluster gaat de toepassing van de ARBO-wet een
grotere rol spelen opdat medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken!
35 vrijwilligers, gezamenlijk 7339 uur, stelden 2435 pakketten samen en gaven de cliënten een
steuntje in de rug. Niet alleen door voedsel te verstrekken maar ook zeker door te luisteren naar hun
lief en leed en veelal grote zorgen. De blije, trotse gezichten als ze onze hulp niet meer nodig hebben
is voor ons de kers op de taart!
Cliënten en medewerkers kregen kaartjes voor het kerstconcert van het Kempenkoor. Een prachtig
concert waar velen van genoten hebben. Ook waren cliënten uitgenodigd voor een concours van
fanfare en harmonie in de Schalm. Namens De Vrienden van de Schalm mochten kinderen naar een
film of voorstelling. Een heerlijke middag, een uitje voor jong en oud!
Door o.a.de eieren met Pasen, warme winterjassen voor de kinderen, zakken vol sinterklaascadeaus,
leesboeken, kerstbroden, warme sjaals, vele kerstpakketten en financiële hulp die we mochten
ontvangen weten wij ons gesteund door heel veel mensen die de voedselbank een warm hart
toedragen.

Vol vertrouwen en met een gerust hart zien wij 2018 tegemoet!

