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Inhoudsopgave:

Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken
Artikelen over voedselveiligheid gemarkeerd met:

Voorwoord

De komende maanden zullen we veel nieuwe inzichten krijgen. Brengt de forse verruiming van de toelatingscriteria ook een
grote groei in klantenaantallen met zich
mee? Heeft de daling van werkloosheid
een dempend effect op de groei van het
klanten bestand? Lukt het om met elkaar
voldoende goed voedsel in te zamelen?
Inmiddels maken ruim 100 voedselbanken
gebruik van het klantenregistratiesysteem
Voedselbank.nu.
De cijfers van Voedselbank.nu duiden op
een veranderend klanten bestand. Relatief
meer 55 plussers lijken een beroep op ons
te moeten doen. En ook het aantal klanten
dat na drie jaar afhankelijks is van onze
noodhulp, lijkt te groeien.
Recent ontvingen jullie de jaarlijkse
enquête. Als de resultaten van alle 168
leden bij ons bekend zijn, kunnen we
definitieve conclusies trekken en op basis
van de nieuwe inzichten waar nodig acties
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Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Dankzij een gul aanbod van Schijvens Corporate Fashion hebben we een nieuwe batch
kleding kunnen bemachtigen. Het betreft dit keer zwarte en donkergrijze polo’s, bedrukt
met het logo van Voedselbanken Nederland en met Voedselbrigade. Er zijn 60 stuks op
voorraad.Voedselbanken die hier interesse in hebben en nog niet eerder kleding hebben
ontvangen, kunnen een bestelling plaatsen van maximaal 4 shirts per voedselbank, via
floor.uitterhoeve@voedselbankennederland.nl.
We hebben de maten M, L, XL en XXL, en proberen zo goed mogelijk aan ieders vraag
voor de juiste maten te voldoen. Voedselbanken die graag meer of andere kleding bestellen, kunnen ook contact opnemen met bovenstaand adres. Een gezamenlijke bestelling bij de producent betekent immers lagere kosten.

Shell en Unilever hebben voor de feestdagen 14.000 kerstpakketten
afgeleverd bij de voedselbanken.
Ze spraken de ambitie uit om volgend jaar alle klanten van de voedselbank
te voorzien van een kerstpakket.
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ondernemen.
We ontvangen de ingevulde vragenlijsten
dan ook graag voor de deadline van
24 januari.
Hartelijk dank voor de medewerking.

Weer gratis Voedselbrigade t-shirts
beschikbaar: op = op!

Kerstpakketten van
Shell en Unilever
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Pottenkijken bij HAK

HAK is een grote leverancier
voor de voedselbanken.
HAK heeft een vernieuwde
website waarop veel informatie te vinden is.
Kijk maar eens op www.hak.nl/pottenkijkers. Je krijgt er niet alleen een 360
graden tour door de fabriek , maar je vindt
hier ook een lijst van HAK producten met
alle toevoegingen en Allergenen. Omdat
we veelal producten krijgen zonder etiket
zijn we verplicht (Infoblad 76) onze klanten
te informeren over de aanwezigheid van
allergenen.
Het “Totaaloverzicht zout, suiker en toevoegingen” kan je downloaden (8 pagina’s
in pdf) van deze site en gebruiken om de
klanten van de voedselbank te informeren
hierover. Dit document (gedateerd 21-112017) staat ook op de Voedingsbodem bij
Voedselbanken Nederland.
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Klachtenregistratie
Bij de bespreking van de jaarlijkse
rapportage van de beide inspectiebedrijven (Houwers en Sensz),
bleek dat de klachten van de
individuele voedselbanken over
leveringen door het distributiecentrum (DC) niet altijd terug te vinden
zijn in de klachtenregistratie bij het
betreffende DC.
Maar ook lokale voedselbanken
zijn verantwoordelijk om alle klachten die zij ontvangen van klanten,
uitgiftepunten of leveranciers te
registreren.
Klachten registratie helpt om overzicht te krijgen van wat er mogelijk
verbeterd kan worden en om te
voorkomen dat incidentele of kleine
klachten uitgroeien tot grote klachten of
structurele afwijkingen. Waar de inspectiebedrijven zich concentreren op de
voedselveiligheid kunnen klachten en de
registratie hiervan een veel breder terrein
beslaan, zoals integriteit of veiligheid.
Vragen die elk DC of Voedselbank zich
zou kunnen stellen:
- Komen er wel eens klachten binnen van
voedselbanken (DC), klanten of leveranciers?

- Worden klachten en de daaropvolgende
acties vastgelegd? Voorbeelden van
acties:
o Hoe ga je met de klacht om?
oW
 elke actie wordt ondernomen op
deze klacht?
oHoe voorkom je dergelijke klachten in
de toekomst?
- Zijn klachten een vast agendapunt tijdens
het overleg met de coördinatoren of in de
regio?

Workshop Voedselveiligheid 2017 en 2018
Voor hen die de cursus ‘Handboek Voedselveiligheid in de
praktijk’ al hebben gevolgd
Voor coördinatoren bieden we
een workshop aan waarbij we
twee onderwerpen verder uit
diepen. Als eerste het borgen
van de temperatuur en daarnaast het
beoordelen van de kwaliteit in relatie tot
de THT/TGT met de termijn genoemd in
Infoblad 76. Dit geeft de coördinatoren
voedselveiligheid die basiskennis voedselveiligheid en daarbij praktijkervaring
hebben, inzicht hoe zij lokaal hiermee om
kunnen gaan. De geplande data in 2018

zijn: maandag 29 januari (is volgeboekt),
19 maart, 16 april, 14 mei, dinsdag 28
augustus, en maandag 8 oktober en november.
De workshops worden gehouden in
Houten van 10:30 tot 15:30 uur. De cursus
is in principe alleen toegankelijk voor hen
die de basiscursus “Handboek Voedselveiligheid in de praktijk” gevolgd hebben.
Aanmelden bij teamvoedselveiligheid@
voedselbankennederland.nl

Training
Voedselveiligheid
5 maart en 1 oktober
2018

In de afgelopen jaren volgden al
meer dan 150 coördinatoren de
cursus “Handboek Voedselveiligheid in de praktijk”. Wij willen
nieuwe lokale coördinatoren (of bestuursleden) voedselveiligheid helpen door kennis
aan te reiken vanuit het Handboek, zodat
hij/zij in staat is het lokale beleid vorm te
geven en de vrijwilligers te trainen. Nevendoel is het onderling contact en ervaringen
uitwisselen.
Deze succesvolle cursus wil het team
regelmatig blijven geven. Voor 2018 zijn de
geplande data:
5 maart en 1 oktober. De training wordt
gehouden in Houten van 10:30 tot 15:30
uur. Men kan zich aanmelden via het
e-mailadres: teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl
Indien deze data volgeboekt zijn, kan men
zich op een reservelijst laten zetten en/of
worden er extra cursusdata vastgesteld.

Nog 2
vacatures
Adviseur
Voedselveiligheid
Op de vacature voor adviseur
Voedselveiligheid die in november in de MEEdeler stond,
kwamen verschillende reacties
binnen. Inmiddels zijn er vier adviseurs benoemd die binnenkort worden voorgesteld.
Naar aanleiding van gesprekken, zowel
met de nieuwe adviseurs als met Ellen
Essed en Paul Lijnkamp, is besloten om
het aantal regio’s uit te breiden tot zes.
Op dit moment hebben we nog twee vacatures voor deze functie in de rego’s:
* Zuid Holland / Utrecht
• Zeeland / West Brabant
We verwachten dat de tijdsbesteding
(om ongeveer 30 voedselbanken te begeleiden) beperkt is tot gemiddeld één dag
per week, zodat het te combineren is met
een andere functie, bijvoorbeeld als lokale
coördinator of bestuurder.
Woon je in of vlakbij deze regio, heb je
kennis en ervaring met voedselveiligheid
bij de voedselbanken en lijkt je dit interessant? Solliciteer dan via de website. Daar
vind je een uitgebreide functiebeschrijving.
Ellen of Paul kunnen je meer vertellen!
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Vrijwaringsverklaring
niet nodig
Als team voedselveiligheid
kregen wij de vraag of er een
concept vrijwaringsverklaring is
voor een supermarkt die stelde:
“Ik wil niet aansprakelijk gehouden worden
indien één van de door mij afgestane
producten .. etc”.
De voedselbanken hebben geen vrijwaringsverklaring nodig want we houden ons
aan het Handboek voedselveiligheid (dat
is gebaseerd op dezelfde CBL
hygiënecode als die geldt voor de supermarkt) en Infoblad 76 van de NVWA.
Als de voedselbank daarnaast “Groen”
is, zal het certificaat dat door een extern
inspectiebedrijf is vastgesteld, aantonen
dat deze voedselbank voldoet aan de regels die in genoemde documenten worden
beschreven.

Wij helpen met voorbereiding
nieuwe privacyregels
Met hulp van enkele deskundigen uit
de voedselbanken en de privacywereld
maken we voor alle voedselbanken een
handleiding voor de toepassing van de
nieuwe Europese privacyregels. Die regels
worden van kracht op 25 mei 2018. In de
pers verschijnen alarmerende berichten
over de nieuwe regels maar voor de voedselbanken valt het wel mee wat we moeten
doen.
Wij zouden ook voedselbanken die daar
prijs op stellen, hulp willen aanbieden om
bijvoorbeeld alle computers privacyproof
te maken. Wie daar zelf verstand van

heeft of iemand kent die daar verstand
van heeft, verzoeken wij dat even te laten
weten. Mail naar:
joukeschat@voedselbankennederland.nl

Voedselbank verantwoordelijk voor veiligheid
vrijwilligers

Juist door het project Waarborging Voedselveiligheid hebben wij het vertrouwen
gekregen van de grote supermarktketens
dat hun producten in vertrouwde handen
zijn bij de voedselbanken.
Alleen bij overschrijding van de THT neemt
de voedselbank de verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit op zich, zoals beschreven
is in ons Handboek VV (art. 4.1.3) en in
NVWA Infoblad 76 (art. 5.2).
Maar de leverancier (supermarkt) is
verantwoordelijk, dat de producten die gedoneerd worden veilig en van deugdelijke
kwaliteit zijn, zoals dat ook is omschreven
in de CBL Hygiënecode 2016 (art. 3.6.4
pagina 90 en 91)

Op 15 december 2017 heeft de Hoge
Raad, de hoogste rechter in Nederland,
een belangrijke uitspraak gedaan over
de verantwoordelijkheid van vrijwilligersorganisaties voor hun vrijwilligers. Uit die
uitspraak moeten wij concluderen dat ook
voedselbanken vergaand verantwoordelijk
zijn voor de veiligheid van hun vrijwilligers.
Als een vrijwilliger (blijvende) letselschade
oploopt bij het werken voor de voedselbank, kan de voedselbank hiervoor
opdraaien. En het is de vraag of de collectieve aansprakelijkheidsverzekering die wij

Aanmelden Project
Veilig Werkende
Voedselbanken

Met de voedselbrigades willen we het
mogelijk maken om meer en vaker vers
voedsel op te halen bij supermarkten. In
het kader hiervan hebben we toezeggingen voor financiële ondersteuning voor de
aanschaf van busjes, koel- of vriescellen of
kasten en koelboxen.
We zijn op zoek naar contacten bij leveranciers van transport- en opslagmiddelen.
We willen met hen nagaan of er mogelijkheden voor kortingen en/of sponsoring
zijn.

De aanmeldingen komen gestaag binnen.
Inmiddels hebben al 48 voedselbanken
(naast degenen die in 2016 en 2017
hebben meegedaan aan de pilot) zich
aangemeld.
Aanmelden kan op:
arbo@voedselbankennederland.nl en
voor nadere info kan je bellen met
Edsko Swagerman op 06-22 323 444
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voor alle voedselbanken hebben gesloten,
dan wel uitbetaalt. Wij zijn hierover met de
verzekeraar in gesprek. De voedselbanken
kunnen ook zelf maatregelen nemen.
Het belangrijkste is dat de veiligheidssituatie goed is bekeken en dat er duidelijke
instructies zijn voor de vrijwilligers.
Instructies die de kans op ongelukken zoveel mogelijk beperken. Lees ook de mail
over veiligheid en Arbo die Leo Wijnbelt op
10 januari 2018 aan alle voedselbanken
heeft gestuurd.

Contacten gezocht

Nieuwjaarsduik 2018
Ruim 10.000 mensen zijn op 1 januari weer
de Noordzee ingedoken tijdens de jaarlijkse Unox Nieuwjaarsduik in Scheveningen.
Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers
van o.a. verschillende voedselbanken,
werd het weer een groots evenement.
De opbrengst voor de voedselbanken was
dit jaar 10.000 Euro.

Wij zijn vooral op zoek naar contacten bij
leveranciers van busjes (al dan niet met
koel- en of vriesmogelijkheid), koel- en
vrieskasten, koel- en vriescellen, koelboxen en installateurs. Zowel landelijk als
lokaal.
Heeft jouw voedselbank contacten?
Informatie ontvangen we graag op
yvette.backer@voedselbankennederland.nl.
Alvast hartelijk dank.
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Nieuwtjes van andere voedselbanken
Provinciemedewerkers schenken kerstpakket
aan voedselbanken
Een deel van het personeel van de provincie Fryslân heeft haar kerstpakket aan de
Stichting Samenwerkende Voedselbanken
Fryslân (SSVF) geschonken. Hiervoor was
een speciaal inzamelpunt gemaakt.
“We zijn erg dankbaar voor dit gebaar,”
aldus Nysius van Rijn, voorzitter van de
SSVF. “Ongeveer half november zijn we
benaderd door de provincie Fryslân en
uiteraard stonden we hier open voor.”
De inhoud van de kerstpakketten wordt

verdeeld onder de veertien bij SSVF aangesloten voedselbanken.

Veranderingen inloggen
Voedingsbodem en website
In het laatste kwartaal van 2017 namen
velen van jullie de moeite om de enquête
over de communicatie van Voedselbanken
Nederland in te vullen. Dank daarvoor!
We gaan op korte termijn de meest
prangende zaken aanpakken. Daarvoor
is een aantal ingrijpende veranderingen
nodig. Hieronder volgt een korte update
met slechts daarin voor jullie, gebruikers,
relevante zaken.
De website wordt verhuisd naar TransIP.
Deze hostingpartij biedt het allerhoogste
veiligheidsniveau tegen zeer acceptabele
kosten. TransIp is oeverigens voor elke
voedselbank een aantrekkelijke hosting
partner.
Door deze verhuizing wordt het mogelijk
om de inlogprocedure voor de Voedingsbodem te vereenvoudigen. Omdat we op
de Voedingsbodem vertrouwelijke informatie willen delen, blijft een inlogprocedure
noodzakelijk.
De homepage en de nieuwspagina krijgen
een kleine cosmetische verandering.

We onderzoeken hoe we de zoekfunctie
op Voedingsbodem kunnen verbeteren
en proberen dat in deze update mee te
nemen.
Naar verwachting zullen de aanpassingen
in het eerste kwartaal allemaal doorgevoerd worden. Via de website, Voedingsbodem en Meedeler of Nieuwsflits zullen
we tijdig communiceren als één en ander
wordt doorgevoerd en we wellicht kort
even onbereikbaar zijn.

Nieuw sjabloon voor website voedselbanken
in ontwikkeling
We werden er op geattendeerd dat er
mogelijk auteursrechten en kosten zijn
verbonden aan het gebruik van de WordPress template. We zoeken momenteel uit
hoe dat precies zit en hebben zolang de
ZIP-file offline gehaald. Als er duidelijkheid
is, plaatsen we de zipfile met eventuele
betalingsinstructie, terug. De vrijwilliger
die bezig is met alle aanpassingen van de
website heeft aangeboden om een nieuwe

template te maken die wel rechtenvrij
gebruikt kan worden en die vriendelijker
is in gebruik. Naar verwachting zal deze
template aan het einde van kwartaal 1
beschikbaar zijn.
Voedselbanken die meer willen weten
over de auteursrechten en verplichtingen
van het huidige template kunnen voor
meer informatie terecht bij:
webmaster@voedselbankennederland.nl.

Stichting Jurk
Stichting Jurk vroeg ons hun initiatief te
delen. Hieronder hun bericht:
Een enthousiaste groep makers staat te
popelen om een kleding setje te maken
voor kinderen die vrijwel nooit een nieuw
setje kleding kan aanschaffen. Kinderen
kunnen hun wens opgeven (bijvoorbeeld:
ik hou van zwart en van jurken, mogelijk nog met een voorbeeld erbij) en de
gelegenheid waarvoor ze graag een nieuw
setje willen hebben. Deze wens wordt
geplaatst in de groep van Stichting Jurk.
Een maker/naaister kiest een opdracht
en stuurt het gemaakte setje rechtstreeks
naar de gewenste locatie toe. De Stichting
is druk bezig om een officiële stichting
te worden zodat ze een sponsor kunnen
regelen voor de verzendkosten en stoffen,
maar voor nu betalen de makers dit zelf.
Voedselbanken die interesse hebben kunnen dat aangeven bij Sandra Bolkenbaas,
Stichting Jurk Mailadres:
sbolkenbaas@lentiz.nl (of via Facebook)
Graag aangeven: de leeftijd van het kind,
de maat, de wens (jurk, kleur etc) en de
gelegenheid, en daarbij het adres waar
het setje naar toe mag. En indien mogelijk
de naam of een andere wijze waarop we
weten dat het setje bij het betreffende kind
aankomt. Er kan voor meerdere kinderen
gelijk worden aangevraagd.
Stichting Jurk werkt onder andere al samen
met Stichting het Vergeten Kind.
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Lekker eten met een bijstandsuitkering Voedselbanken en
‘de Eendracht’

Gezond en lekker eten met een bijstandsuitkering, dat is mogelijk volgens de Rotterdamse Merlien Welzijn. Haar website
bijstandsgerechten.nl is erg populair.
Op de site vind je goedkope, verrassende
recepten. De website vult ze niet alleen.
In het begin vroeg ze collega’s en bekenden om recepten, maar later is ze aan de

lezers zelf recepten gaan vragen. Daar
kwamen veel reacties op. Alle mensen die
recepten insturen, worden ook beloond.
Het gerecht wordt vernoemd naar hun
voornaam.
Voedselbanken kunnen hun klanten wellicht op deze site wijzen.

Op Zaterdag 25 en zondag 26 augustus
en op zaterdag 1 en Zondag 2 september
vaart de Eendracht uit voor de voedselbank.
Er zijn nu ongeveer 10 begeleiders die
zich hebben aangemeld en die hebben
aangegeven dat ze graag met een groepje
van hun voedselbank meevaren.
Hierbij nogmaals de oproep om je aan te
melden, zodat we het schip elke keer vol
kunnen krijgen.
Aanmelden kan via: Info@eendracht.nl

Nieuw op de Voedingsbodem
Op de website van Voedselbanken staan
documenten die bedoeld zijn voor de vrijwilligers op een soort “Intranet”. Dat intranet of
kennisnet heeft de naam “Voedingsbodem”
gekregen.
In de MEEdeler geven we elke maand aan
welk nieuws er per groep is. Het gaat veelal
om nieuwe documenten die geplaatst zijn.
Maar neem vooral een kijkje om ervaar
welke discussie er plaats vinden. Deze
maand:
Voedselverwerving
Inleverformulier DE waardebonnen actie
Overzicht deelnemende winkels Boon en
MCD
Nieuw in Voedselveiligheid
- Infobulletin Kaas
- Overzicht samenstelling HAK producten
Een reactie/vraag over:
- het uitdelen van versterkende drankenmaaltijden

-e
 en standaard vrijwaringsverklaring
Nieuw/update document
Communicatie
Persbericht voor lokaal gebruik over
nieuwe toelatingscriteria
Vragen en antwoorden over nieuwe toelatingscriteria
Bestuur
Toekenningscriteria 2018
Veelal geen RI&E verplichting voor voedselbanken
Modelstatuten voor een voedselbank
MEEdelers en Nieuwsflitsen
MEEdeler #12
Voedselbank.nu
Hoe kun je met de export naar MS Access
rapporten maken
Hoe kun je export maken naar MS Access

NLdoet 2018
Er staan al meer dan 4.000 klussen op
de NLdoet website. Heeft u uw klus al
aangemeld?
NLdoet is dé kans om elke klus te klaren.
U legt nieuwe contacten, er wordt extra
werk verzet met nieuwe vrijwilligers en
u zet uw organisatie in het zonnetje. Het
Oranje Fonds zet de schijnwerpers op
vrijwilligerswerk en ondersteunt u graag
hierbij! Informatie en aanmelden:
nldoet@oranjefonds.nl
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Dini Bonninga van VB Spijkenisse
vertelt haar verhaal.
Wat is er mooier dan mee te mogen helpen aan de mogelijkheid om voor ca. 590
gezinnen ook een leuke kersttijd tot stand
te brengen? De voorbereiding is enorm.
De goederen stromen binnen en worden
door veel van onze bijna 90 vrijwilligers
gesorteerd en klaargezet om in de kratten verwerkt te worden. Het is druk in de
loods, er wordt hard gewerkt en dan komt
het moment dat alle cliënten hun pakket
komen ophalen.
Iedereen heeft uitleg gekregen wat er van
hem of haar verwacht wordt. De vrijwilligers lijken op een geoliede machine en
kennen hun taak en zijn er klaar voor!
De deuren gaan open en…….. het eerste
tijdblok is gestart.
De kratten worden leeggehaald en in de
boodschappentassen gedaan. Het “kerstpakket” bestond uit meerdere bomvolle
tassen en een doos.
Het gezin dat gisteren nog geen idee had
wat ze de volgende dag te eten zouden
hebben en voor het eerst een voedselpakket kwam ophalen, keek haar ogen uit. Het
was zeer onder de indruk en vooral emotioneel bij het zien van alle boodschappen, omdat ze nu niet alleen wisten dát zij
morgen te eten hadden, maar zelfs konden
kiezen wat zij morgen én de dag daarna
én de dag daarna én.....zouden eten!

Kalender
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Wat een feest om te zien dat mensen geholpen zijn, dankzij alle inspanningen van
al die vrijwilligers!
Tijdens de intake gesprekken bekijken wij
aan de hand van de meegebrachte papieren, de financiële situatie van de aanvragers. Zij vertellen vaak openhartig over de
oorzaak van hun situatie, waardoor we met
hen kunnen meeleven, maar vooral kunnen
verwijzen naar de juiste hulpverlening voor
hun vaak lastige en complexe situaties. Het
komt gelukkig vaak voor dat zij dankbaar
gebruik maken van het hulp aanbod.
Daardoor kan er snel een einde komen
aan de enorme stress en neerslachtigheid.
Schuldbemiddeling, bewindvoering, maatschappelijk werk, of wat er dan ook nodig
is voor verbetering van de huidige situatie,
kan een einde kan maken aan de onrust
en slapeloze nachten die deurwaarders en
incassobureaus die soms dagelijks aan de
voordeur staan, veroorzaken.
Het kan er voor zorgen dat aanvragers
slechts korte tijd hulp van de voedselbank
nodig hebben en al snel weer redelijk
zelfstandig verder kunnen. Dat is een zeer
positief resultaat. Helaas komt het ook voor
dat er te weinig financiële ruimte is om snel
een betere situatie te creëren. Dan blijkt er
ook langer een voedselpakket nodig te zijn.
Wij bekijken tijdens de evaluaties opnieuw
alle mogelijkheden, om ook deze mensen
weer op weg te helpen.
Ik vind het ontzettend fijn te zien dat mensen echt op weg geholpen worden naar
een betere toekomst en doe mijn werk met
veel plezier!
Ik geef De Pen door aan Geertje Timmer
van Voedselbank Rozenburg, zodat ook zij
haar bijdrage kan leveren aan De Pen.

Oranje Fonds
Collecte 2018

Donderdag 18 januari opent de inschrijving voor de Oranje Fonds Collecte
2018. Zij nodigen alle stichtingen en
verenigingen in Nederland uit zich in
te schrijven. 50% van jouw collecte
opbrengst mag je gebruiken voor een
doel binnen de eigen organisatie. De
Oranje Fonds Collecte maakt gebruik
van collectegebieden. Hiervoor geldt,
wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Inschrijven kan via de website
https://mijn.oranjefonds.nl/

Nieuws van de
Hema actie
Er zijn de afgelopen weken al 310.000
kopjes koffie gedoneerd door klantenpashouders van de HEMA. En de actie loopt
nog tot 28 januari dus wellicht wordt de
half miljoen gehaald. Het idee van HEMA
is dat de koffie, waar mogelijk, geserveerd
wordt aan klanten op uitgiftemomenten.
HEMA doneert naast pakken koffie, suiker
en melk ook bekers en roerstaafjes. Al
deze producten worden aangeleverd aan
onze acht Distributie Centra en vervolgens
verdeeld pro rato van het aantal huishoudens. Voedselbanken die vragen hebben
over de actie, bijvoorbeeld omdat ze geen
koffie kunnen serveren op het uitgiftepunt,
kunnen contact opnemen met André
Verschoor (a.verschoor@onsnet.nu).

Colofon
30 januari
29 januari 2018 (vol)
5 maart 2018
7 april 2018
19 maart 2018
16 april 2018
14 mei 2018
8 september2018
28 augustus 2018
1 oktober 2018
8 oktober 2018
26 november 2018
1 december 2018
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