Jaaroverzicht 2019
We begonnen het nieuwe jaar met een grote voorraad en ook nu hebben we een vol magazijn.
Verkregen door de inzamelingen in de Plus-supermarkt, op scholen, bridgeclub, sportschool en
kerken. Particulieren weten de voedselbank ook steeds vaker te vinden en brengen (kerst)pakketten
of doneren door 2 halen 1 betalen-acties. De voedselbank is steeds meer een begrip! Bij winkelacties
hoeven we vaak niets meer uit te leggen.
Tijdens de Open avond hebben we een 50-tal “vreemden” rond mogen leiden. Allen met veel
interesse in het reilen en zeilen van de voedselbank. Zij stonden versteld van het goed geoliede
“bedrijf ” en vonden dat er veel werk verricht moest worden voor het uitdelen van de wekelijkse
pakketten.
Het Sondervick College is 4 donderdagen te gast geweest en de Ouderen Partij is een kijkje komen
nemen. Bijna wekelijks lopen er mensen binnen die iets af komen geven en tevens een rondleiding
krijgen. Wij zijn dankbaar dat ze ons weten te vinden en vinden het fijn als we wat over de armoede
in Nederland en over de voedselbank kunnen vertellen.
Gelukkig weten ook steeds meer hulpvragenden ons te vinden. Dit jaar zijn er 3631 pakketten
samengesteld en uitgedeeld aan 349 gezinnen, 10.000 monden.
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Het “samenwonen” met Bureau Sociaal Raadslieden en stichting Leergeld, samen Veldwijzer, werpt
steeds meer zijn vruchten af. Een prima “kruisbestuiving”.
Burgemeester Delhez kwam in het begin van het jaar kennismaken. Hij was onder de indruk van onze
organisatie en de samenwerking van de “bewoners”.

De voedselveiligheid blijft onze aandacht houden. Na een onaangekondigde controle mochten we
ons weer “Groen” noemen en kregen complimenten van de inspecteur voor de zorg en hygiëne
waarmee wij omgaan met het voedsel!
Door de temperatuurstijging in het magazijn was een airco geen overbodige luxe. De houdbaarheid
van de producten konden wij niet waarborgen. Gelukkig had de gemeente daar begrip voor en is er
een airco geïnstalleerd.
We voldoen aan de ARBO-wet en de wet op de privacy (opgesteld door voedselbank Nederland en
zijn bezig met de gedragscode voor alle voedselbanken. De samenwerking met het cluster wordt
steeds beter, voedseloverschot wordt uitgewisseld en we gaan steeds meer bij elkaar te rade.
Zo zijn wij ook gestart met het “keiproject”. Cliënten die boven de norm zitten en dus weer op eigen
benen kunnen staan, komen een half jaar lang 1x per maand nog een pakket ophalen. Een steuntje in
de rug voor hen, en voor ons heel fijn om te horen hoe het gaat. Dat wij zeer gewaardeerd worden
bleek wel uit de oliebollen , kaarten, kaarsjes en sleutelhangers die voor ons gemaakt waren voor de
feestdagen!
Een van de hoogtepunten van het jaar was het diner voor de cliënten bij Brabançonne. Tijdens het
heerlijke eten stak een van de cliënten daar de loftrompet af over de ontvangst en het meedenken
van onze medewerkers.
Ook aan kinderen van de voedselbank wordt gedacht. Alle jarige kinderen, van 4 t/m 12 jaar, krijgen
een cadeaubon voor een speelgoedwinkel, geschonken door de diaconie van de Immanuëlkerk en
Fay, een jonge vrouw, maakt met haar moeder en zus voor alle jarigen een feestelijke traktatie.
Dela en ASML schonken cadeaus met de feestdagen en ook dit jaar was er met Sinterklaas voor alle
kinderen een grote zak verrassingen, verzorgd door een Veldhovense familie.
Door de opbrengst van RABOClubsupport kunnen we wellicht een koelcel kopen. De huidige
koelkasten zijn af en toe niet toereikend om alles optimaal vers te houden. In de zomermaanden
krijgen we groenten van volkstuin de “Vooraard”. In de wintermaanden kunnen we groente kopen
door giften, speciaal voor voedsel bestemd. Een welkome en gezonde aanvulling voor het wekelijks
pakket.
Soms kennen collega’s elkaar niet omdat ze in de ochtend- of in de middagploeg werken. Daarom is
er een “smoelenboek” gemaakt.
Van 3 van onze medewerkers moesten we het afgelopen jaar afscheid nemen. Atie en Leny
vrijwilligers van het eerste uur, gastvrouwen met een luisterend oor voor de cliënten, en Gerrit, niet
van het eerste uur maar een alleskunner. Hij nam de zorg voor de vrachtwagen op zich en was grote
steun bij de verhuizing. Wij betreuren ten zeerste het heengaan van onze collega’s.
Onze website proberen we zo actueel mogelijk te houden. Daar zijn onze acties te vinden. Maar ook
acties/inzamelingen/verrassingen van Veldhovenaren die ons een warm hart toedragen.

