17 maart 2014

Nieuwsflits voor de Voedselbanken
Gaat de regering de voedselbanken helpen?
Vrijdag 14 maart jl publiceerde de Volkskrant het
nieuws dat de regering het aan Nederland toegekende bedrag van € 3,5 Miljoen uit een nieuw EU-fonds
voor armoede bestrijding niet beschikbaar stelt
voor voedselhulp. De regering stelt dat voedselhulp
geen effectieve manier is om armoede te bestrijden.
Ons standpunt werd afgelopen dagen met veel mediaaandacht wijd verspreid:
•	De voedselbanken kennen een enorme groei van
het aantal klanten in deze tijden van crisis.
•	De voedselbanken hebben niet genoeg voedsel om
alle klanten van een fatsoenlijk noodpakket te voorzien. Ook in onze ogen is voedselhulp geen manier
om armoede te bestrijden, maar het is essentiële
noodhulp.
•	Het probleem overstijgt op dit moment de mogelijkheden van een 100% vrijwilligersorganisatie.
•	Voedselbanken Nederland werkt er samen met de
staatssecretarissen van EZ en SZW en het bedrijfsleven hard aan om het voedseltekort structureel op
te lossen door een groter deel van de overschotten
bij de voedselbanken te krijgen.
•	Dit traject is complex, o.a. vanwege wetgeving en
zal enkele jaren duren.
•	De voedselbanken willen daarom een tijdelijke
ondersteuning van de regering en het maakt ons
niet uit of dat vanuit de EU of op een andere manier
gebeurt.

Staatssecretaris Klijnsma zal tijdens het middaggedeelte aanwezig zijn bij onze Algemene Leden
Vergadering van 12 april as. Zij zal dan persoonlijk een
toelichting geven op deze ontwikkeling en wij hopen
natuurlijk dat dan ook een eerste concreet resultaat
kan worden gemeld. Vanzelfsprekend krijgen de leden
op 12 april a.s. gelegenheid om vragen aan de staatssecretaris te stellen en in gesprek met haar te gaan.
Namens het bestuur van Voedselbanken Nederland,
Leo Wijnbelt
voorzitter

N.a.v. nieuwe EU-fonds voor armoede komen
voedselbanken in gesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma

We hebben dit standpunt inmiddels ook via een brief
Tweede Kamer neergelegd.
Alle media-aandacht leidde ertoe dat dezelfde vrijdag
een constructief gesprek met staatssecretaris Klijnsma
plaatsvond. Aan het eind werd afgesproken dat we het
overleg in de komende weken zullen voortzetten met
als doel om tot een gezamenlijke oplossing van het
voedseltekort bij de voedselbanken te komen.

Veel media aandacht voor rol overheid bij armoedebestrijding in Nederland

