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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Artikelen over voedselveiligheid gemarkeerd met:

Voorwoord
De invloed van de voedselbanken bleef in 
2017 enorm: we boden 132.500 mensen 
noodhulp (versus 135.000 in 2016). Er trad 
een verschuiving op in de opbouw van ons 
klantenbestand. Het aantal 50-plussers 
nam toe. En ook het aantal mensen dat na 
drie jaar nog steeds afhankelijk was van 
onze voedselhulp groeide. Dit past bij het 
beeld dat het aantal mensen dat in langdu-
rige armoede leeft, toeneemt. 
In totaal zamelden we met elkaar tussen 
de 1 en 2% van al het verspilde voedsel 
in Nederland in.  Eén dezer dagen zullen 
we het uitgebreide document met Cijfers 
en Feiten over 2017 publiceren op de 
website.

Dank aan allen voor het invullen van de 
enquête en goede Paasdagen gewenst.
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

(vervolg op pagina 2)

Eten weggooien 
De Houwersgroep 
voert jaarlijks 
bij meer dan 100 
voedselbanken 
inspecties uit. 
In de Nieuwsbrief februari 2018 schreef 
de Houwersgroep onderstaand arti-
kel, waarin een aantal aanbevelingen 
staan hoe men bij de voedselbanken 
kan voorkomen dat eten onnodig wordt 
weggegooid. “Dat is precies wat je als 
voedselbank niet wilt doen!” 

Goed eten weggooien, terwijl er gezin-
nen zijn die daar behoefte aan hebben, 
is vloeken in de kerk en natuurlijk is dat vol-

ledig terecht. Een veel gehoorde vraag bij 
onze inspecteurs is dan ook, hoe je dat als 
voedselbank kunt voorkomen. Vooral de 
koelverse producten kunnen een uitdaging 
zijn. Toch zijn er wel oplossingen. 
De eerste is altijd in overleg blijven met de 
weldoener die de overgebleven producten 
beschikbaar stelt. Leg hem de uitdagin-
gen voor waar je als voedselbank mee te 
maken heeft. Je zal zien, dat je samen een 
heleboel kunt doen om te voorkomen dat 
gedoneerd eten alsnog in de kliko ver-
dwijnt. 

De tweede is invriezen. Koelverse soep-
groenten, vlees/vleeswaren en zuivel 
mogen niet uitgegeven worden als de 
houdbaarheid verstreken is. Invriezen voor-
dat dat gebeurt, is de oplossing. Bevroren 
mogen de producten dan in de meeste 
gevallen nog 2 maanden uitgegeven wor-
den, zonder dat de kwaliteit daaronder te 
lijden heeft. Volg altijd de voorwaarden die 
in het handboek staan en overleg met de 
donateur hoe hier mee om te gaan, zodat 
voor beide partijen een werkbare situ-

atie ontstaat. Voedselbanken Nederland 
maakte et supermarkten centrale afspra-
ken en in hun hygiënecode zijn voorwaar-
den opgenomen waar beide partijen hun 
voordeel mee kunnen doen. 

Een derde is om de bewaartabel van 
infoblad 76 altijd bij de hand te hebben. 
Als je die goed leest, staat hier vaak meer 
op dan in eerste instantie lijkt. Een beetje 
op de hoogte zijn van de oorsprong van 
producten of hoe deze gemaakt worden is 
altijd handig, dus als er twijfel is over een 
product, zoek het internet af. Of leg de 
vraag voor bij het team voedselveiligheid 
van de Voedselbanken Nederland. 

Een mogelijke vierde is meer uitgifte mo-
menten per week. Dat is soms makkelijker 
gezegd dan gedaan omdat we allen vrijwil-
ligers zijn. Toch, als je even met elkaar 
overlegt, is er wellicht een uurtje ruimte te 
vinden voor alleen uitgifte van de bederfe-
lijke producten. Durf te vragen is dan ook 
de kreet. De gedachte dat de klanten daar 
ook geen tijd voor hebben is ver gezocht. 
Strakke afspraken maken zorgt voor duide-
lijkheid bij iedereen. 
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Wat echt niet mag, is bederfelijke produc-
ten (met een verstreken houdbaarheid) 
uitgeven `op eigen risico` en daar bestaat 
ook géén uitzondering voor. Als met een 
dergelijk product een voedselincident 
ontstaat, is de voedselbank verantwoorde-
lijk en ben je het doel voorbij. Het doel is 
gezinnen, die niet voldoende te eten heb-
ben, te eten geven. Daarbij mag je omtrent 
de gezondheid geen risico nemen! Dat 
betekent dat je noodgedwongen toch wel 
eens wat weg moet gooien.

Nog enkele plaatsen  
in de Workshop  
Voedselveiligheid  
van 19 maart 
Voor coördinatoren die de ba-
siscursus “Handboek Voedsel-
veiligheid in de praktijk” gevolgd 
hebben, bieden we een work-
shop aan waarbij we twee onderwerpen 
verder uit diepen. 
Als eerste het borgen van de tempera-
tuur 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 kunnen omgaan met het beoorde-
len van de kwaliteit en het borgen van de 
temperaturen zonder teveel te meten en 
registreren. 
Aanmelden bij: teamvoedselveiligheid@
voedselbankennederland.nl 

Verlengde THT na invriezen blijft 
twee maanden 
We vroegen onlangs aan 
de NVWA of we de houd-
baarheidstermijn van twee 
maanden na invriezen mogen 
verlengen tot bijvoorbeeld drie maan-
den. De NVWA gaf ons het volgende 
antwoord: 

“Hoewel uit het oogpunt van voedselveilig-
heid voor sommige zelf ingevroren levens-
middelen mogelijk een langere houdbaar-
heidstermijn gehanteerd kan worden dan 
de 2 maanden die in het Informatieblad 76 
Charitatieve instellingen en organisaties 
staat vermeld, houdt de NVWA onverkort 
vast aan de maximale houdbaarheids-
termijn van 2 maanden. Omwille van de 
duidelijkheid en ter voorkoming van allerlei 
uitzonderingen wordt het niet wenselijk 
geacht om af te wijken van hetgeen in het 
Infoblad staat vermeld.” 
Ook de door VION ingevroren vleespro-

ducten krijgen een houdbaarheidstermijn 
na invriezen van twee maanden. 

Voor de voedselbanken is er nu dus een 
éénduidige regel dat de THT van gekoelde 
producten met maximaal twee maanden 
mag werden verlengd indien deze uiter-
lijk op de THT datum worden ingevroren. 
Daarnaast moeten alle producten voorzien 
worden van het bekende voedselbank 
etiket. Daarop wordt de bewaartempera-
tuur van -18°C vermeld en de instructie dat 
producten direct na ontdooien geconsu-
meerd dienen te worden. 

Privacyhandleiding  
begin april 2018  
beschikbaar 
Begin april ontvangen alle leden een 
handleiding over hoe om te gaan met de 
nieuwe EU-regels over privacy (ook wel 
AVG, Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming genoemd). Met behulp van die 
handleiding kan elke voedselbank gemak-
kelijk voldoen aan de nieuwe regels. 
Een belangrijk onderdeel van de regels 
is, dat iedere voedselbank een privacys-
tatement heeft dat op de website wordt 

gepubliceerd. Dat sturen wij ook toe. Tot 
slot zorgen wij ervoor, dat het klantenregis-
tratiesysteem “Voedselbanken Nu” privacy-
proof wordt gemaakt vóór de inwerkingtre-
ding van de AVG op 25 mei 2018. 

Wie geen risico wil lopen maar nog niet 
werkt met het registratieprogramma Voed-
selbanken.Nu kan contact opnemen met 
onze coördinator Hans de Graaf.

Nieuwtjes van andere voedselbanken
Ruim 25.000 euro voor voedselbanken dankzij kookboek 
‘Fijnproeven in Nederland’

Medio 2016 hebben vele sterrenkoks de 
handen ineengeslagen met uitgever Geen 
Blad voor de Mond om het kookboek 
Fijnproeven in Nederland te realiseren en 
een deel van de opbrengst te doneren aan 
Voedselbanken Nederland.
Op dinsdag 14 februari werd, tijdens de 
bijeenkomst van de TOS businessclub, 
door Laurens Oude Elberink, eigenaar 
Geen Blad voor de Mond, het prachtige 
resultaat bekendgemaakt en de cheque 
overhandigd aan VBN bestuurslid Caroline 
van der Graaf-Scheffer.

De keuken van de De Grolsch Veste  
(FC Twente) in Enschedé werd speciaal 
voor deze avond overgenomen door de 
sterren van Twente: de meesterkoks van 
De Swarte Ruijter, Hotel ‘t Lansink - Res-
taurant en Landhuishotel De Bloemen-
beek!  
Het werd een bijzondere avond! 

Voedselbanken Nederland wil Laurens 
Oude Elberink en René Odink (penning-
meester voedselbank Midden Twente) 
bedanken voor hun grote inzet om dit boek 
en de opbrengst voor ons mogelijk  
te maken. 
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Eerste signalen over risico-inventarisatie 
veiligheidsbeleid 
Een groot aantal voedselbanken heeft inmiddels de gratis 
risico inventarisatie veiligheid laten uitvoeren. En zijn blij met 
het resultaat. De veiligheidsdeskundigen die de risico inven-
tarisatie veiligheid verzorgden, konden met praktische tips 
veel verbeteren aan de werkomstandigheden, de veiligheid en 
het comfort van de vrijwilligers. 

Meestal kostte dat weinig tot niets. Bij Voedselbanken Nederland 
is een bestemmingsreserve beschikbaar, waar onder bepaalde 
voorwaarden, een beroep op kan worden gedaan als er grotere 
investeringen nodig zijn. Het afnemen van de risico inventarisatie 
veiligheid kostte de voedselbank slechts enkele contacturen: 
iemand ontving de risico inventarisatie veiligheid expert, leidde 
hem rond en beantwoorde vragen.

Er is geen wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een risico 
inventarisatie veiligheid voor vrijwilligersorganisaties.  
Om die reden besloten sommige voedselbanken ervoor geen 
gebruik te maken van het aanbod een gratis risico inventarisatie 
veiligheid te laten maken. 

Maar hoewel verenigingen/stichtingen niet wettelijk verplicht zijn 
tot hetzelfde arbobeleid als bedrijven, valt een verenigingsbestuur 

wel onder dezelfde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
Het komt erop neer dat ieder die verantwoordelijkheid draagt voor 
het werk van anderen, “als een goed huisvader” moet zorgen dat 
er geen ongelukken gebeuren. 
We hebben een zorgplicht. Als er iets gebeurt, zal van het 
bestuur worden gevraagd aan te geven wat ze hebben gedaan 
om dat risico te onderzoeken en te voorkomen. Is er dan geen 
goed verhaal, dan kan het aansprakelijk gesteld worden voor 
de schade. Bij een kleine voedselbank, of een uitdeelpunt waar 
alles met de hand gebeurt, zullen de risico’s meevallen. Bij een 
wat grotere loods waar met karren of heftrucks wordt gereden en 
waar stapelstellingen zijn, kan een ongeluk flink aankomen. 

Om die reden heeft Voedselbanken Nederland een team van 
veiligheidsdeskundigen samengesteld die gratis bij elke voedsel-
bank de situatie ter plaatse kunnen analyseren het hele proces 
door lichten. Er is een speciaal voor de voedselbanken gemaakt 
computerprogramma, waarmee de experts en de voedselbanken 
met minimale inspanning een maximaal rendement van hun werk 
hebben en inzicht krijgen in een veilige werkomgeving. 

Meer weten? Neem contact op met Edsko Swagerman: 
edskoswagerman@gmail.com 

Mijn naam is Geertje Timmer en als 
coördinator intake bij de voedselbank 
Rozenburg, is mij gevraagd ook een 
stukje te schrijven voor De Pen. 

Sinds 2003 ben ik betrokken bij de voed-
selbank in Rozenburg. Onze toenmalige 
voorzitter, Gonda Goudriaan, heeft mij 
gevraagd om iets te willen betekenen voor 
gezinnen en alleenstaanden die het niet zo 
breed hebben. Daarbij ligt het gevaar op 
de loer, dat dit ten koste gaat van de kin-
deren die er bij betrokken zijn. Als moeder 
van drie kinderen kon ik het niet over mijn 
hart verkrijgen, om vanaf de zijlijn toe te kij-
ken. Ik heb daarom volmondig “ja” gezegd 
tegen de voedselbank.  

We voeren een streng maar rechtvaardig 
intakebeleid: de mensen moeten met de 
billen bloot en anders geen pakket! Soms 
stuiten we op zaken die niet goed lopen 
en dan is het fijn dat je, door een goed 
netwerk, mensen op het juiste spoor kan 
zetten. Je ziet dan dat er weer een beetje 
hoop tevoorschijn komt bij de cliënten. 
Het is voor iedereen nog steeds een hoge 
drempel om je aan te melden bij de voed-
selbank, omdat je moet toegeven dat het 

jezelf niet meer lukt.  
In de loop der jaren hebben er veel veran-
deringen plaatsgevonden. Met medewer-
king van de gemeente mochten we een 
oud schoolgebouw betrekken. Na verloop 
van tijd kwam er vraag naar tweedehands 
kleding. Aan de overkant van ons gebouw 
stond een kleuterschool leeg en daar zijn 
we een tweedehands winkel begonnen 
met kleding, huisraad, servies- en glas-
werk en speelgoed. Voor de cliënten die 
op vrijdag een pakket kwamen halen, was 
het ook fijn om meteen te “shoppen” aan 
de overkant.  

Aan deze situatie kwam helaas een einde, 
omdat de school gesloopt werd. Geluk-
kig was er nog een ander gebouw, waar 
we op de zelfde voet door konden gaan. 
Omdat deze ruimte al snel te klein werd, 
moesten we omkijken naar een ander 
onderkomen. Via mijn netwerk kwam ik 
iemand tegen die iets te vertellen had over 
onroerend goed binnen een zorgorganisa-
tie. We raakten aan de praat en samen met 
een collega zijn we in het diepste geheim 
in het gebouw gaan kijken. Het was wel 
vies en klam, omdat het al een jaar leeg 
stond, maar wat een heerlijk gebouw.  
We hebben goede afspraken kunnen ma-
ken en mogen het gebouw nu voor langere 
periode huren. 

Het assortiment in de winkel is flink uitge-
breid en we hebben veel aanbod, maar 

ook heel veel vraag. We geven kleding 
en andere spullen niet gratis weg, omdat 
we ook te maken hebben met hoge lasten 
zoals het vervoer van de pakketten vanuit 
Spijkenisse door het Rode Kruis en de 
kratten die we per stuk af moeten rekenen 
en niet te vergeten de energielasten!. 
Het fijne van het gebouw is, dat er een 
aparte balie is voor het uitdelen van de 
pakketten zonder dat andere klanten 
van de tweede-kans winkel daar zicht op 
hebben. Privacy staat bij ons hoog in het 
vaandel.  

Onlangs hebben we bezoek gehad van 
de Houwersgroep, die in opdracht van 
Voedselbanken Nederland een 0-meting 
voedselveiligheid heeft uitgevoerd. Van de 
100 punten hebben we er 89 binnenge-
haald en daar zijn we best trots op!  

Ik mag werken met een fijn team van 
mensen, die allemaal hun steentje bijdra-
gen om alles op rolletjes te laten verlopen 
en ik mag wel zeggen dat ik er dankbaar 
voor ben, maar ook trots, dat ik deel mag 
uitmaken van het team! 

Ik geef graag De Pen door aan  
Wim Doorduin van Voedselbank Brielle! 
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Tekst over toelatings-
criteria vereenvoudigd 
Op verzoek van enkele leden is de tekst 
over toelatingscriteria op de website ver-
eenvoudigd. Daarmee is deze makkelijker 
leesbaar geworden voor klanten en vrijwilli-
gers. Deze nieuwe tekst kan natuurlijk door 
elke voedselbank worden overgenomen. 

Nieuwe manier van bereke-
nen toelatingscriteria 
Wellicht ten overvloede vragen wij aan-
dacht voor de nieuwe berekeningswijze 
(toedeling van kosten) van de toelatings-
criteria. Per 1 januari 2018 hanteren we de 
indeling conform het Nibud. De criteria zijn 
daardoor veel forser verruimd, dan op het 
eerste gezicht lijkt met de verhoging van 
de 15 euro. Effectief komt de verandering 
neer op een verruiming van de toelatings-
criteria van bijna 100 euro. In gesprekken 
met vrijwilligers is ons gebleken dat dit 
effect nog niet bij iedereen helder was. 
Mocht je meer informatie of uitleg willen, 
dan kun je contact opnemen met Michiel 
van Schravendijk (lid team toelatingscrite-
ria). Het viel ons op dat niet elke voedsel-
bank de criteria op hun website plaatst. 
Als dat om technische redenen is en wij 
daar op één of andere manier bij kunnen 
helpen, horen we dat graag.

Voedselbanken met 
kleine letter of  
hoofdletter v ?
In publicaties lees je het woord voedsel-
bank met kleine en hoofdletter v.  
Hoe hoort dat nou eigenlijk? 
Het makkelijkste is misschien om de paral-
lel te gebruiken met het gebruik van het 
woord bank, bakker of winkel. Als we in 
een tekst verwijzen naar het instituut (“ik 
ga naar de winkel, de bakker, de bank of 
de voedselbank’) schrijf je het met een 
kleine letter. 
Als we het gebruiken als naam (‘ik ga naar 
Bakker Bart, Voedselbanken Nederland, 
Voedselbank Lutjebroek’), wordt het woord 
geschreven met een hoofdletter. 

Gezocht:                               foto’s 
waarin interactie tussen vrijwilliger 
en klant zichtbaar is 
Wij zijn op zoek naar scherpe (hoge reso-
lutie) foto’s (of filmpjes) waarin de interac-
tie tussen klant(en) en vrijwilliger(s) wordt 
afgebeeld. Dat kan zijn het overhandigen 
van een pakket, een luisterend oor bij een 
voedselbank of samen met het bood-
schappenkarretje door de voedselbank. 
Het moet dus duidelijk zijn dat de perso-
nen zich in een voedselbank omgeving 
bevinden. We willen de foto’s gebruiken 

voor externe publicaties (website, brochu-
res etc.). 
De personen hoeven niet herkenbaar in 
beeld (alleen handen, gefotografeerd op 
de rug etc. mag ook). 
Wie mailt zijn beste foto’s naar: 
welkom@voedselbankennederland.nl? 
Graag vermelden dat er toestemming is 
om de foto’s te gebruiken. 

Nog even over Voedingsbodem 
We hebben een aantal vragen ontvangen 
over de nieuwe lay-out van de Voedings-
bodem. De structuur is om veiligheids-
redenen iets veranderd. We hopen dat 
jullie snel de nieuwe weg weten te vinden. 
Aarzel niet om te mailen naar webmaster@
voedselbankennederland.nl of te bellen 
naar het servicecentrum als het toch niet 
lukt. 
In verband met veiligheid zouden wij het 
prettig vinden als gebruikers zich, indien 
mogelijk, aanmelden met een mailadres 
van hun voedselbank. 

Als je lid bent van één of meerdere groe-
pen, kun je per groep je email-instellingen 
regelen. Je kunt daarmee aangeven of en 
hoe je op de hoogte gehouden wilt worden 
van nieuwe berichten in deze groep (dage-
lijks, wekelijks etc.). 

Op de vernieuwde Voedingsbodem kun 
je in de rubriek (de link) Documenten 
eenvoudig zien welke nieuwe documenten 
er geplaatst zijn. We zullen in de MEEdeler 
daarom niet langer melding maken van 
alles wat nieuw is. 

Ervaringen met Maatschappelijke stages 
Sinds een aantal jaren zijn er middelbare 
scholen die hun leerlingen de kans geven 
een maatschappelijke stage te volgen. 
Leerlingen kunnen een kijkje nemen en/of 
werken bij een goed doel dat hun interesse 
heeft. Organisaties krijgen zo de kans om 
jonge mensen te inspireren met hun werk-
zaamheden. 
We (Voedselbanken Nederland samen met 
het bureau EMC performance dat eerder 
het lespakket voor basisscholen maakte) 
willen een draaiboek Maatschappelijke 
stages maken voor voedselbanken, die 

hiermee aan de slag willen. Wij zijn daartoe 
op zoek naar voedselbanken, die hun erva-
ringen met maatschappelijke stages willen 
delen. Ook horen we graag of er gerichte 
vragen zijn op dit thema en/of er behoefte 
is aan suggesties voor (zoek-, kijk- en 
werk) opdrachten waardoor het leereffect 
van de stage nog groter wordt. Wij zouden 
hier dan in het draaiboek rekening mee 
kunnen houden. 
Kun jij ons hiermee helpen? Stuur een be-
richt naar: lvanpelt@emcperformance.nl. 
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De Vakantiebank
De Vakantiebank is een kleinschalige or-
ganisatie, gestart in 2011, die het grootste 
gedeelte van haar donaties gebruikt om 
zoveel mogelijk gezinnen op vakantie te la-
ten gaan. Het betreft gezinnen die al jaren 
op of onder het bestaansminimum hebben 
moeten leven en hierdoor ook al jaren niet 
op vakantie zijn geweest. De Vakantiebank 
benadert ondernemers, organisaties en 
lokale overheden met de vraag om bij te 
dragen aan het maatschappelijke doel van 
De Vakantiebank. Dat kan in natura of met 
een financiële bijdrage. Op deze manier 
realiseert De Vakantiebank vakanties voor 
deelnemers die weinig mogelijkheden 
hebben voor ontspanning in een andere 
omgeving.
De Vakantiebank werkt voor gezinnen 
die langere tijd van het sociaal minimum 
inkomen moeten rondkomen en al langere 
tijd (minimaal 5 jaar) niet met vakantie zijn 
geweest. Zij kunnen een aanvraag indie-
nen bij De Vakantiebank. Tevens dienen 
deelnemers in het bezit te zijn van een 
lopende WA-verzekering.
De Vakantiebank besteedt alle financiële 

middelen aan de inkoop van vakanties. 
Een maximum van 15% wordt besteed aan 
PR-materiaal en organisatiekosten.
De gezinnen kunnen een weekend of mid-
week naar een hotel of camping.  
Sponsoren zijn hotelketens, vakantiepar-
ken, campings, overheden, banken en 
kerken.
De Vakantiebank probeert ook lokaal 
ondernemers met elkaar te verbinden, 
zoals een plaatselijke camping die tegen 
gereduceerd tarief een weekend of mid-
week ter beschikking stelt, een plaatselijke 
supermarkt die een voedselpakket doneert 
en de plaatselijke bank of gemeente die 
de resterende financiën aanvult.  
Alle bijdragen worden enorm door ‘onze 
gezinnen’ gewaardeerd.
Er is al een samenwerking met een aantal 
voedselbanken in de regio Groningen. 
Meer informatie is te vinden op:  
www.devakantiebank.nl  Er zijn folders 
beschikbaar!

Aangemeld voor  
NRC Charity Award 
Recent ontvingen wij een uitnodiging van 
NRC om een briefing in te sturen voor de 
NRC Charity Award. We begrepen van 
enkele voedselbanken dat ook zij deze 
aanvraag ontvingen. Om te voorkomen dat 
afzonderlijke voedselbanken een aanvraag 
indienen (hetgeen tot verwarring zou kun-
nen leiden in het land) hebben wij inmid-
dels een aanvraag ingediend namens alle 
voedselbanken. We hopen natuurlijk dat 
we net zoals in 2015 in de prijzen vallen. 

Engelstalige vertalingen van 
belangrijke documenten 
Voedselbank Amsterdam heeft veel do-
nateurs, vrijwilligers en klanten die geen 
Nederlands speken, maar wel Engels.  
Zij hebben diverse documenten daarom 
in het Engels vertaald. En ze stellen deze 
vertalingen op Voedingsbodem beschik-
baar. Het betreft documentatie over klant 
worden (Voedingsbodem>Toelatingscriteria) 
Dank collega’s in Amsterdam!

Stichting Postvriend
Postvriend is een initiatief om op eenvoudi-
ge wijze de eenzaamheid in onze samen-
leving te verkleinen. De stichting organi-
seert het sturen van kaartjes en/of brieven 
naar diegenen die wel een verrassing op 
de deurmat kunnen gebruiken.
Postvriend zet internet- en brievenbuspost 
in om een brug te slaan tussen mensen die 
graag post willen ontvangen en mensen 

die graag post versturen. Postvriend ziet 
het ook als een laagdrempelige manier 
om eenzaamheid bespreekbaar te maken, 
nieuwe contacten te leggen en te onder-
houden. Een goed initiatief dat misschien 
via de voedselbank(en) meer bekendheid 
kan krijgen. Meer informatie is te vinden 
op: www.postvriend.nl.

Is er behoefte aan een digi-
tale nieuwsbrief / community 
voor onze klanten?
Een vrijwilliger van een voedselbank vroeg 
ons of wij  een nieuwsbrief of iets derge-
lijks wilden maken waarop wij berichten 
voor onze klanten kunnen delen. Denk 
daarbij aan artikelen over toelatingscrite-

ria, de Vakantiebank etc. Wij horen graag 
of er vanuit andere voedselbanken hier 
belangstelling voor is. Als je ideeën hebt 
hoe zoiets er uit zou kunnen zien (besloten 
Facebookpagina, online magazine etc.) en 
wat er zoal in zou kunnen staan, horen we 
dat ook graag op 
welkom@voedselbankennederland.nl
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Vanuit SBS6 kwam volgende 
oproep binnen. Wellicht iets voor 

klanten van de voedselbank?
Paleis voor een Prikkie 

krijgt een nieuw seizoen.
Meld je snel aan!

Zijn jullie dat hechte, positief ingestelde gezin 
dat zo graag een andere inrichting wil, maar 
daar niet de middelen voor heeft? Meld je 
dan nu aan op de site van SBS en wie weet 
staan Frank en Rogier binnenkort bij jullie op 
de stoep! https://www.sbs6.nl/programmas/
paleis-voor-een-prikkie/aanmelden-paleis

Kalender De jaarkalender is nu ook te vinden op de Voedingsbodem 

Algemene Ledenvergadering  7 april 2018 
Workshop Voedselveiligheid  19 maart 2018 
Workshop Voedselveiligheid  16 april 2018 
Workshop Voedselveiligheid  14 mei 2018 
Algemene Ledenvergadering  8 september2018 
Workshop Voedselveiligheid  28 augustus 2018 
Training Voedselveiligheid  1 oktober 2018 
Workshop Voedselveiligheid  8 oktober 2018 
Wereld Voedseldag  16 oktober 2018
Wereld Armoededag  17 oktober 2018
Workshop Voedselveiligheid  26 november 2018 
Algemene Ledenvergadering  1 december 2018 

https://www.sbs6.nl/programmas/paleis-voor-een-prikkie/aanmelden-paleis
http://bit.ly/1BM2y7t
https://twitter.com/VoedselbankenNL
www.voedselbankennederland.nl
https://instagram.com/voedselbankennederland/
www.facebook.com/voedselbankennederland

