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Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord
Soms staat er een artikel in de krant dat 
de spijker op zijn kop slaat. In de Volks-
krant van 19 mei stond zo’n artikel over de 
voedselbank Nijmegen. Maar het verhaal 
had bij elke voedselbank geschreven kun-
nen worden. Ik heb het gelezen als een 
ode aan ons werk en aan alle vrijwilligers. 
Het heeft daarom in deze MEEdeler van de 
maand juni een prominente plek gekregen. 
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Projectgroep ‘Onder de radar’  
zoekt medewerking voor enquête

Het is treurig dat er veel mensen zijn die onder de radar blijven, terwijl ze wel in 
aanmerking kúnnen komen voor voedselpakketten. Wie staan het dichtst bij die 
mensen? Natuurlijk onze klanten! 

Om die reden hebben we, projectgroep “Onder de Radar”  een enquête uitgezet.  
Als pilot worden huidige klanten bij een beperkt aantal voedselbanken benaderd. Wat 
vragen we hen zoal? Wat heeft u zelf als belemmeringen ervaren, toen u zich bij de 
voedselbank meldde? 
Kent u mensen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een voedselpakket, maar 
zich niet aanmelden. Hebben zij in dat geval ook een idee, waarom die mensen zich niet 
aanmelden? 
En we willen dan natuurlijk ook graag weten, hoe we die mensen kunnen bereiken. 
Dat schaamte vaak een rol speelt, dat weten we al. Wat we niet weten is, welke redenen 
er nog meer zijn. Een vervolgstap kan zijn, natuurlijk afhankelijk van de uitkomsten, dat 
we de enquête uitbreiden naar meer voedselbanken en dat jullie daarvoor worden bena-
derd. Wat uit de enquête komt zal worden gebruikt en gepubliceerd in de MEEdeler. 
Wil je sowieso meedoen, neem dan contact op met: Diana van de Linde (projectleider, 
email: diana.vander.linde@voedselbankennederland.nl) of Annelies Wemmenhove  
(voorzitter, email: annelies.wemmenhove@voedselbankennederland.nl) 

Openingstijden en telefoonnummer  
op websites

Het is de projectgroep “onder de Radar’ 
opgevallen dat wij het potentiele klanten 
niet altijd makkelijk maken om het eerste 
contact te maken. Dat wil zeggen, lang 
niet elke voedselbank heeft op zijn web-
site een telefoonnummer vermeld of een 
mailadres. Ook openingstijden ontbreken 
nog vaak. Door duidelijk aan te geven op 

de website op welke tijdstippen (potenti-
ele) klanten kunnen bellen of binnenlopen,  
verlaag je eventuele drempels. 
Ook een mailadres is waardevol. Het 
spreekt voor zichzelf dat binnenkomende 
mails dan wel binnen redelijke termijn be-
antwoord moeten worden. Als je dat lokaal 
niet makkelijk georganiseerd krijgt, kunnen 

we vanuit Houten wellicht helpen? 
Laat het ons weten op 
welkom@voedselbankennenederland.nl 

Dank je wel René Froger!
Het was krap. Twee weken voor dato hoor-
den we dat we maar liefst 800 vrijkaartjes 
ontvingen voor het Toppers concert op 
vrijdag 31 mei. Het lukte maar net om de 
voedselbanken te informeren, tijd te geven 
om te reageren en de kaartjes op tijd te 
verzenden. Binnen enkele dagen waren 
alle kaartjes ‘uitverkocht’. Velen hebben 
genoten van een perfecte show in de  
Arena. Wij kregen zeer enthousiaste 
reacties van vrijwilligers en hebben deze 
doorgezet naar onze ambassadeur.

Het viel ons op dat vanuit diverse voedsel-
banken geen enkele aanmelding binnen is 
gekomen. Wij vragen ons af of de uitnodi-
ging (de Nieuwsflits) wel bij de vrijwilligers 
is terecht gekomen? Bij deze nogmaals de 
oproep om MEEdelers en Nieuwsflitsen te 
delen met alle vrijwilligers. Er kan voor hen 
relevante informatie in staan.
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Dit stukje zou nooit de nieuwskrant 
halen – is er wat nieuws te vertellen dan 
over de voedselbank? De voedselbank 
is een onderwerp… dat kennen we nu 
wel, ja, er komt een nieuw uitgiftepunt 
bij in de stad, nummer zes, vanwege de 
lange rijen bij de andere vijf, een beetje 
dun voor een reportage in een landelijke 
krant. Geen haakje om een stukje aan op 
te hangen. Daarom.

Het is ochtend en in de loods laden 
mannen bestelwagens met voedselpak-
ketten, gesorteerd naar gezinsgrootte. 
De Nijmeegse voedselbank is een bedrijf 
dat door honderdvijftig vrijwilligers aan de 
gang wordt gehouden, zelfs de persvoor-
lichter is een vrijwilliger: Patricia maakt, wat 
beschroomd, de afspraken terwijl ze aan 
het werk is op haar werk. En Paul is stuka-
door, hij stukadoorde vier decennia maar 
nu vallen zijn sollicitaties op dorre aarde, 
te oud alweer, en rijdt hij drie ochtenden in 
de week de bus van de voedselbank. 
‘Het is een bezigheid… je voelt je goed, je 
voelt je nuttig, je voelt je niet gepasseerd, 
je ziet dat mensen het nog slechter heb-
ben dan jezelf’.

 

Bestelbussen worden volgeladen met 
voedselpakketten.

Kort denk ik aan de zakenmannen van 
Forum voor Democratie die graag beloond 
worden met geld voor hun diensten aan de 
partij – niks voor niks – en aan de Europar-
lementariërs die hun buitenissige salaris 
aanvullen met buitenissige onkostenver-
goedingen. De lijn is dun hoor, één faillis-
sement, één vechtscheiding en ze maken 
zelf de gang naar de voedselbank, die ze 
trouwens zonder aanzien des persoons 
zou accepteren, mits hun leefgeld aan-
toonbaar door de grens van 225 euro zakt.

Per maand.
En Anneke is streng, bij de intake: ze 
vraagt bewijzen van de financiële situatie. 
De gang naar de voedselbank is altijd 
tijdelijk met een maximum van drie jaar, 
en tussendoor zijn evaluaties. Een keer 
niet opdagen: waarschuwing. Twee keer: 
uitschrijven. Velen zitten in de schuldsa-
nering, Anneke ziet ook meer en meer 
studenten komen, meer vluchtelingen 
en meer klanten ‘die te maken krijgen 
met onze overheid’: slachtoffers van de 
asociale Belastingdienst en z’n haperende 
toeslagencircus. Ook daar werken trou-
wens geen vrijwilligers.

Het is een logistieke operatie, elke week 
opnieuw, de voedselbank georganiseerd 
in acht teams en aangestuurd door twee 
coördinatoren, waaronder Margriet die 
er belangeloos een hele baan aan heeft, 
naast haar 32-urige werkweek bij een en-
gineeringsbedrijf. De voedselbank groeit, 
vreemd, want de economie groeit ook 
maar kennelijk de verkeerde kant op. En 
er is nog een reservoir aan klanten die de 
voedselbank niet bereikt – er is schaamte, 
onkunde, en er zijn mensen die werken 
tijdens de openingstijden van de voedsel-
bank, ja, die hebben gewoon een baan.

Een pakket van de voedselbank.
Met Hans, vrijwillig bestuurslid, meld ik me 
bij het uitgiftepunt in Oost. We kijken naar 
Francie die de namenlijst controleert, en 
naar Wim die de pakketten overhandigt. 
De klanten van de voedselbank zijn als 
de klanten van een supermarkt: iedereen 
komt hier. Ze nemen hun verhalen mee 
naar binnen, vullen de tassen en nemen ze 
weer mee naar buiten. Hans zegt: ‘je ziet 
niet aan de mensen af dat ze klant zijn bij 
de voedselbank’.

Laatst bracht hij een pakket naar een gezin 
in een fijn nieuwbouwhoekhuis van drie 
verdiepingen, pas toen de deur openging 
zag hij dat er helemaal niets meer in dat 
huis stond.

Stille klanten, joviale klanten, kieskeurige 
klanten die hun courgette aan een ander 
gunnen.
De dame met een kantoor dat failliet ging.
De onvaste jonge vrouw, begeleid door 
een begeleider.
De piloot na een scheiding.
Moeder met zoontje.

De vrouw voor wie Francie een koelkast 
regelde bij haar zwager.

We zitten aan de koffietafel, Wim is er 
veertien jaar bij, sinds het begin, Francie 
zes, ‘toen jij hier voor het eerst kwam’, 
zegt Francie tegen Wim, ‘dacht ik dat je 
een klant was’. Humor houdt de mensheid 
overeind, net als vrijwilligerswerk – geld 
doet het omgekeerde. Het is niet altijd 
gemakkelijk, er zijn klanten die eisen stel-
len, die sociaal onhandig communiceren, 
‘ze worden vrijpostiger’, zegt Francie, maar 
ze krijgt ook cadeautjes van mensen die 
de voedselbank niet meer nodig hebben, 
‘of ze komen met een zelfgebakken taart’, 
zegt Wim.

Francie controleert de lijst.

Francie is 73, ze was kapster, haar man 
overleed zes jaar geleden – bij de voed-
selbank maakt ze zich nuttig en het houdt 
haar op de straat. Dit zijn geen vette jaren, 
‘maar als je zelf een beetje uit moet kijken 
met geld, voel je de mensen hier toch een 
beetje aan’.

Kort denk ik aan degenen die beslissen 
in dit land en het nooit over de voedsel-
banken hebben, natuurlijk niet, want de 
voedselbanken bestaan, ze bedienen  
140 duizend mensen, dat is niks nieuws, 
ze worden bemand door vrijwilligers dus 
daar is verder geen omkijken naar.
  

Voedselbanken bestaan, bemand door vrijwilligers, 
daar heb je verder geen omkijken naar
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VB Delft over naar digitale HACCP administratie 
In het digitale tijdperk wil-
len velen de gegevens die ze 
genereren, digitaal opslaan en 
verwerken in statistieken. Ook 
bij diverse voedselbanken leeft deze ge-
dachte. Door een groeiend aantal klanten 
en een beperkt aantal vrijwilligers is auto-
matiseren een oplossing om alles goed en 
snel te registreren. 

Bij de Voedselbank Delft heeft men een 
pilot gedaan om de HACCP administratie 
(bijvoorbeeld schoonmaak- en tempera-
tuurlijsten) digitaal bij te houden via het 
CleanUpp programma van het bedrijf 
CleanIT Solutions BV. 
Het programma is gebouwd op basis van 
door VB Delft aangeleverde gegevens. 
Het programma is in feite nu “taylormade” 
en is door elke VB zelf verder in te richten. 
Indien er specifieke wensen zijn, zal dit 
door het bedrijf gewijzigd / aangepast kun-
nen worden. De uit te voeren taken en de 
rapportages worden door de coördinator 
via een webapplicatie beheerd. Daarnaast 
biedt CleanUpp de mogelijkheid om ter 
plekke via smartphone of tablet de gege-
vens te registeren, afwijkingen te signa-
leren en corrigerende acties te definiëren 
c.q. al uit te voeren en direct vast te leg-
gen. Alle VB-vrijwilligers hebben een eigen 
account waardoor de uitvoerder van een 
taak ook direct geregistreerd wordt. 
De gegevens kunnen door Houwers direct 

uitgelezen worden en zij kunnen de cor-
rigerende acties volgen. Voor Sensz is dit 
niet mogelijk, maar is het wel bruikbaar 
door zelf de corrigerende acties te rap-
porteren aan Sensz. 
Een demo is aan te vragen met 30 dagen 
test. Omdat veel VB niet alle dagen wer-
ken, en mogelijk de periode te kort vinden, 
is na overleg mogelijk om deze periode 
te verlengen. De basiskosten van het 
CleanUpp systeem zijn € 25,- per maand 
(excl. BTW). 

Bij VB Delft wordt het systeem nu gebruikt 
en zijn coördinatoren en vrijwilligers zeer 
tevreden. Op dit moment wordt er nog wel 
een schaduwboekhouding bijgehouden. 
De ervaringen zijn echter zo positief dat 
men binnen afzienbare tijd alleen nog 
maar digitaal werkt. Het volledige rapport 
van de pilot in Delf is via teamvoedselvei-
ligheid@voedselbankennederland.nl op 
te vragen of direct via de VB Delft bij Bert 
Bos (bbos5@xs4all.nl). 

Beschadigde  
kunststof verpakking 
na invriezen
Regelmatig horen we klachten 
dat verpakkingen van gekoelde 
producten, zoals vlees, scheu-
ren wanneer we ze invriezen. 
Veel producenten hebben de laatste jaren 
er aan gewerkt om de kunststof verpak-
kingen te minimaliseren. Dit heeft ook zijn 
keerzijde. Het plastic wordt dunner en is 
mogelijk van een andere soort materiaal, 
zodat het ook biologisch afbreekbaar is. 
Daarnaast zijn er twee soorten plastic folie 
in gebruik. Voor koel-vriesverpakkingen 
gebruikt men plastic dat geschikt is voor 
temperaturen van -10 tot -140°C. De relatief 
hoge temperatuur plastics (niet kouder 
dan -10°C) worden veelal gebruikt voor 
koelproducten. Aangezien het vlees primair 
voor de koeling bestemd is, en we bij -18°C 
invriezen, is de kans groot dat dit plastic 
bij de minste belasting scheurt. Het meest 
kritisch zijn de seal / plak naden van de 
verpakking omdat vaak het plastic bakje 
van dikker materiaal (met andere eigen-
schappen) is dan de afdekfolie. 
Hoe kunnen we dit voorkomen? 
De vleesverpakkingen voorzichtig in de 
koelboxen pakken. Vermijd stapelen van 
verpakkingen op elkaar. Plaats de verpak-
kingen op de zijkant, zodat de boven-folie 
niet belast wordt. Wanneer dit niet mogelijk 
is, de verpakkingen met de afdekfolie on-
dersteboven op de bodem van de koelbox 
leggen. Hier bovenop kan dan weer de 
verpakking normaal gestapeld worden. 
De volgende laag weer met de afdekfolie 
naar beneden, etc. 
Wat te doen bij beschadigde verpakkin-
gen? 
Ons advies is dat een product waarvan de 
verpakking kapot is, als ondeugdelijk wordt 
beschouwd, waardoor dit product niet 
meer aan een klant mag worden gegeven. 
Juist daarom is het van belang dat we 
zorgvuldig omgaan met mooie producten 
als ingevroren vlees en vleesproducten, 
zodat beschadiging van de verpakking 
voorkomen wordt.

Kleurrijke poster met selectiecriteria AGF beschikbaar
Er is een (nieuwe) poster beschikbaar  
(A2 formaat), waarin een overzicht gegeven 
wordt van selectiecriteria voor aardappelen, 
groente en fruit (AGF). Ook de bewaartem-
peratuur van de verschillende groenten en 
het fruit worden hierin genoemd. De poster 
is bedoeld voor het magazijn waar men de 
AGF ontvangt en opslaat. De poster kan 
worden afgehaald bij het Servicecentrum in 
Houten of bij de inschrijfbalie tijdens de 
ALV vergadering op 7 september.  
Wanneer een voedselbank meerdere 
exemplaren wil, kan men die bestellen bij 
welkom@voedselbankennederland.nl

Op de Voedingsbodem (groep voedselvei-
ligheid) kan je twee verschillende versies 
van de poster downloaden. Allereerst 
één met een omvang van 10 Mb, welke 
bedoeld is voor het printen van grote for-
maten (A1 of A2). Daarnaast een bestand 
met een omvang van 1Mb welke bedoeld 
is voor het afdrukken in een kleiner formaat 
(A4) of als naslag op een PC scherm.

Training voedselveiligheid in de regio
Op verzoek van de regio’s willen we de 
cursus “Handboek Voedselveiligheid in 
de praktijk” nu ook in de regio aanbieden. 
Deze cursus is bedoeld voor (nieuwe) 
lokale coördinatoren (of bestuursleden) 
voedselveiligheid.
Maandag 19 augustus van 10:30 tot 15:30 
uur in Venlo
Maandag 26 augustus van 10:30 tot 15:30 
uur in Zwolle

Omdat het aantal deelnemers beperkt is, kan 
in principe maar één persoon per voedselbank 
deelnemen. Wij willen deelnemers helpen, 
door kennis aan te reiken vanuit het Hand-
boek, zodat hij/zij in staat is het lokale beleid 
vorm te geven en de vrijwilligers te trainen.  
Nevendoel is het onderling contact en erva-
ringen uitwisselen. Men kan zich aanmelden 
via het e-mailadres: teamvoedselveiligheid@
voedselbankennederland.nl
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Project Voedselbank.nu – Hoe staat het ervoor?
In februari heeft er in de MEEdeler een 
oproep gestaan waarin gebruikers van 
Voedselbank.nu werden gevraagd om zich 
aan te melden voor de werkgroep van het 
project Voedselbank.nu. Hier hebben jullie 
ruimschoots gehoor aan gegeven. In de 
werkgroep zijn 14 voedselbanken ver-
spreid door Nederland vertegenwoordigd. 
De eerste twee bijeenkomsten stonden 
in het teken van het inventariseren van 
zoveel mogelijk gebruikerswensen. Na 
onderlinge afstemming zijn er hiervan 47 
overgebleven die gedeeld worden door 
meerdere voedselbanken. Komende week 
komt de werkgroep weer samen om een  
prioritering aan te brengen in deze lijst met 
gebruikerswensen. Hierna zullen de wen-
sen worden voorgelegd aan de leverancier 
ASolutions. In het najaar zal de laatste bij-
eenkomst van de werkgroep volgen om de 
doorgevoerde aanpassingen te evalueren.  

Er is gekozen voor deze projectvorm om 
in korte tijd veel verbeteringen door te 
kunnen voeren. Om de applicatie ook in de 
toekomst te laten aansluiten bij de wensen 
van haar gebruikers zal er na het project 
een periodiek gebruikersoverleg worden 
opgericht. Dit overleg zal 2x per jaar 

plaatsvinden en het streven is dat alle re-
gio’s hierin vertegenwoordigd zijn. Nadere 
informatie hierover zal later volgen.  

Wisten jullie dat…
…  Je op Voedingsbodem lid kan worden 

van de groep Voedselbank.nu 
…  Je hier allerlei handleidingen kan vinden 

over het gebruik van Voedselbank.nu
… J e hier ook al je vragen kunt stellen over 

Voedselbank.nu 
…  Je ook je medegebruikers kunt helpen 

door hun vragen te beantwoorden 

Voor meer informatie over dit project kan je 
contact opnemen met Mariska Lingeman, 
projectleider Voedselbank.nu,  
mariska.lingeman@voedselbankennederland.nl

Nieuw IT-systeem voor Stichting Jarige Job
Stichting Jarige Job is blij 
en trots om met een groot 
deel van de 169 voedsel-
banken in Nederland al 
jaren samen te werken! 
Mede dankzij de voedsel-
banken kan Jarige Job 
de verjaardagsbox ver-
spreiden aan kinderen uit 
gezinnen die het financieel 
minder hebben. 

In 2018 zijn er in totaal 55.000 boxen 
uitgegeven, wat bijna een verdubbeling is 
ten opzichte van het jaar ervoor. Maan-
delijks worden er zo’n 5.200 jarige Jobjes 
voorzien van een feestelijke box. Dit jaar 
wordt door uitbreiding van samenwerkin-
gen met andere hulporganisaties verdere 
groei gerealiseerd. 

Deze groei maakt het noodzakelijk over 
te stappen naar een beter IT-systeem. 
Dit gaat zorgen voor organisatorische en 
logistieke verbeteringen, wat tijd oplevert 
en kostenbesparend gaat zijn.
Het nieuwe IT-systeem gaat er vooral 
voor zorgen dat dubbele aanvragen voor 
verjaardagsboxen voorkomen kunnen wor-
den. Dat is voor Stichting Jarige Job zeer 
belangrijk omdat het onnodig veel kosten 

met zich meebrengt. Via de 
verschillende aanvraagrou-
tes; zoals van voedselban-
ken, Leergeld stichtingen, 
ouders en overige profes-
sionele hulpverleners, komen 
er maandelijks honderden 
dubbele aanvragen binnen.  

Met het bestuur en de 
applicatiebeheerder van 
Voedselbanken Nederland 

is Jarige Job in overleg, om na te gaan 
hoe de individuele voedselbanken, op een 
eenvoudige manier kunnen bijdragen aan 
het verbeteren van dit proces. De ontwik-
kelingen hiervan zullen via de MEEdeler en 
ook direct via Stichting Jarige Job meege-
deeld worden.

Open dag! 
Dit najaar organiseert Jarige Job een open 
dag voor alle samenwerkingspartners. Zij 
kunnen een kijkje achter de schermen ko-
men nemen. Daarnaast is er gelegenheid 
om zelf verjaardagsboxen in te pakken. 
Zodra de datum bekend is zal dat ook in 
MEEdeler bekend gemaakt worden.

Implementatie  
planningssysteem   
Myfactory bij DC’s
De Distributie Centra 
van de voedselbanken 
willen om in- en externe 
redenen over naar een 
zelfde plannings-
systeem. Intern is het 
belangrijk dat iedereen 
zoveel mogelijk met hetzelfde systeem 
werkt. Dit bevordert transparantie en over-
zichtelijkheid. Het maakt het ook makkelij-
ker om tussen de DC’s samen te werken. 
Extern is dezelfde transparantie belangrijk, 
omdat leveranciers en ook de overheid 
daarom vragen. Tegenwoordig is het nodig 
dat een organisatie kan vertellen, wat er 
gebeurt van moment tot moment. Bekend 
voorbeeld daarbij is de zgn. traceerbaar-
heid van de voorraden. Leveranciers willen 
weten, wat er gebeurt met hun geleverde 
producten.

Een landelijk projectteam onderzoekt sa-
men met verantwoordelijken van de DC’s 
hoe het programma Myfactory in gebruik 
genomen kan worden. Myfactory wordt al 
gebruikt in 4 RDC’s en dat wordt nu uitge-
breid tot 9. 
Myfactory is een zgn. ERP-systeem wat via 
het internet wordt gebruikt (cloudbased). 
ERP staat voor Enterprise Resource 
Planning en bestaat meestal uit deelpro-
gramma’s (zgn. modules) die allemaal 
een specifieke taak ondersteunen. Waar 
voorheen veel gebruik werd gemaakt van 
verschillende programma’s om  (bedrijfs)
activiteiten te ondersteunen, kunnen in een 
ERP-systeem een groot aantal processen 
worden ondergebracht en samengebracht. 
Denk bijvoorbeeld aan programma’s die 
worden gebruikt om de financiële admi-
nistratie te voeren of de voorraden bij te 
houden. 

Het project dat dit alles gaat bewerkstel-
ligen is zoals genoemd een landelijk 
project. Het wordt geleid door een lande-
lijke projectgroep, maar de DC’s spelen 
zelf de belangrijkste rol. Ieder DC heeft 
een eigen deelproject voor de invoering in 
de eigen vestiging met een lokaal project-
team. De landelijke projectgroep zal vanaf 
nu, lopende het project, regelmatig stukjes 
publiceren in de MEEdeler over relevante, 
uiteenlopende onderwerpen. Voor ieder-
een die vragen heeft over dit project is de 
meest effectieve weg contact zoeken met 
het regionale DC waarbij je bent aangeslo-
ten. 
Landelijke projectgroep VBS (Voorraad 
Beheer Systeem)



pagina 4 NIEUWSBRIEF VOEDSELBANKEN NEDERLAND  Jaargang 7, nr. 6, juni 2019 NIEUWSBRIEF VOEDSELBANKEN NEDERLAND  Jaargang 7, nr. 6, juni 2019 pagina 5

Nieuwtjes van andere voedselbanken

Zeven verenigingen en stichtingen uit de 
regio Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en 
Kaag en Braassem ontvingen in mei een 
donatie vanuit het Coöperatiefonds van 
Rabobank Groene Hart Noord. Zo ook de 
Voedselbank in de regio. 
Mede dankzij deze donatie gaat VB Kaag 
en Braassem duurzame energie opwekken 
met zonnepanelen. 

Zonnepanelen voor VB Kaag en Braassem en omstreken 

Verloting non-food artikelen
Voedselbank Steenwijkerland krijgt 
via het DC bijna iedere week Non-Food 
artikelen en deelt deze artikelen uit aan de 
cliënten door middel van een verloting. 
Onze ICT- vrijwilliger maakt foto’s van 
binnengekomen artikelen, en plaatst deze 
in een eigen Webshop omgeving. Om de 
twee weken krijgt een aantal cliënten een 
winnaarskaart. Wie de gelukkigen zijn, 
wordt bepaald door een computerpro-
gramma, dat de kaartnummers (van Voed-
selbank.nu) trekt. Privacy van de mensen 
wordt hiermee in acht genomen. 
Op de winnaarskaart staat aangegeven,  

hoe men - digitaal - een cadeau kan 
uitzoeken. Als men zelf geen computer 
heeft of er niet handig genoeg mee is, 
mag men op kantoor van de voedselbank  
inloggen en een keuze maken. Tijdens de 
volgende uitgifte staan de prijzen voor de 
winnaars klaar. Alle cliënten krijgen zo een 
eerlijke kans en mogen zelf iets naar wens 
uitzoeken. 
Onze cliënten vinden het leuk en wij krij-
gen veel blijde en dankbare reacties. 
Stichting Voedselbank Steenwijkerland
0521 851 765 / 06 38437851
info@voedselbanksteenwijkerland.nl 

Alternatieve supermarktactie 
VB Apeldoorn blijkt succes
VB Apeldoorn organiseert de klassieke 
supermarktactie op een nieuwe manier. 
Het komt er op neer dat men verschillende 
voorgedrukte kaarten (waarop een product 
met prijs en kassacode) aanbiedt aan de 
supermarktklanten. Supermarkt klanten 
laten deze scannen en betalen aan de 
kassa. 
De producten (of andere producten met 
vergelijkbare waarde) worden later op 
afroep door de supermarkt aan de VB 
geleverd. Geen gedoe meer met product-
presentaties in de winkel, producten weer 
innemen en die dezelfde dag afvoeren 
naar de VB. Het leverde vele duizenden 
euro’s op met slechts twee vrijwilligers in 
de winkel.
Meer informatie? Neem contact op met 
Dirk-Jan Steendijk (VB Apeldoorn; mobiel 
06-19850481)

Rijksmuseum schenkt 16000 kinder vakantieboeken 
Donald Duck in het Rijksmuseum! 
 
Ter gelegenheid van zijn 85ste verjaar-
dag presenteert het museum, samen met 
Donald Duck Weekblad een speciale 
Donald Duck Kunstcollectie. Ook werd 
een speciaal vakantieboek ontwikkeld; het 
Zwambandt van Rijn album. 
Taco Dibbits, Directeur Rijksmuseum 
vertelt: ‘Ik vind het ontzettend leuk dat we 
Donald Duck als speciale gast mogen 
ontvangen in het Rijksmuseum. We zijn 
daarnaast heel erg dankbaar dat we ook 

nog 16.000 exemplaren van het Zwem-
bandt van Rijn album kunnen uitdelen aan 
de voedselbank. 

Kalender 
Week van de RI & E 17-21 juni 2019
Internationale dag van de jeugd 12 augustus 2019
Training Voedselveiligheid 19 augustus van 10:30 tot 15:30 uur in Venlo
Training Voedselveiligheid 26 augustus van 10:30 tot 15:30 uur in Zwolle
Algemene Ledenvergadering 7 september 2019
Week van de alfabetisering 9-15 september 2019
Week van de Voedselbanken 14 t/m 20 oktober 2019
Wereldvoedseldag 16 oktober
Internationale Dag voor  
uitroeiing armoede 17 oktober 2019
Internationale dag van de rechten  
van het Kind 20 november 2019
Algemene Ledenvergadering 30 november 2019
Nationale Vrijwilligersdag 7 december 2019
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