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Artikelen over voedselverwerving:

Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord

Over twee weken, op 30 november, vindt
de derde Algemene Ledenvergadering
van het jaar plaats. In de drukste tijd van
het jaar. We hopen dat desondanks, velen
van jullie naar Houten komen. Er staan veel
punten op de agenda die, zoals altijd, van
belang zijn voor het functioneren van de
voedselbanken nu en in de toekomst.
O.a. de toelatingscriteria, demeerjarenstrategie, begroting 2020 en het integriteitprotocol. Zaterdag aanstaande liggen
de vergaderstukken in jullie mailbox. In de
veertien dagen die volgen, kunnen jullie de
stukken bespreken met de collega’s op de

voedselbank en in de regio.
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

VB de Bilt verlaagt drempels
o.a. via social media
Vanuit VB de Bilt ontvingen wij een uitgebreide mail over de mogelijke rol van
Social Media in het kader van Onder de
Radar. Zij stuurden dit als aanvulling op de
MEEdeler-Special.
Hieronder vind je enkele tips van hen:
•	Maak een bericht met daarin een directe link naar de pagina op jouw website waar de organisaties staan waar
mensen zich aan kunnen melden voor
voedselhulp en info kunnen krijgen

•	Deel klantenverhalen van de site van

Voedselbanken Nederland
•	Toon het reilen en zeilen op de werkvloer van jouw voedselbank. Met foto’s
en films van bv. een vrijwilliger (die
daarvoor toestemming geeft) of het
voedsel dat die week beschikbaar is.
Een potentiële klant ziet alvast hoe een
voedselbank er van binnen uitziet; een
plek waar doodgewone mensen werken
die het beste met je voor hebben.

Lidl vraag klanten te doneren voor kerstontbijt
Ook dit jaar steunt Lidl de voedselbanken met een sympathieke actie tijdens de
feestdagen. Klanten kunnen bij Lidl producten doneren, waarmee feestelijke ontbijtpakketten worden samengesteld voor alle 38.000 huishoudens die wij helpen.
Danny Blind, ambassadeur van Voedselbanken Nederland, gaf symbolisch
het startschot door te ontbijten met de
producten uit het ontbijtpakket. De klanten
wordt gevraagd om via vouchers 1 of meer
van de 4 producten te kopen en die aan
de voedselbanken te doneren. Lidl doneert
zelf voor elk pakket een luxe broodjesmix.
De kerstactie loopt in de winkels van
7 november tot en met 8 december 2019.
In week 50 worden de producten verspreid Ambassadeur Danny Blind geeft aftrap
ontbijtactie Lidl
naar de lokale voedselbanken.
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Over Too Good To Go,
de app tegen
voedselverspilling
Diverse voedselbanken hebben
inmiddels kennis gemaakt met
Too Good To Go (TGTG).
Sommigen geven aan last te hebben van
dit initiatief tegen voedselverspilling. In
deze MEEdeler een korte uitleg over de
app. Too Good To Go, is een app waarmee je voor een klein bedrag voedsel
koopt dat anders in de vuilnisbak was
beland. Op de app zie je alle winkels en
horeca in jouw omgeving die zich bij het
initiatief hebben aangesloten. Dagelijks
plaatst TGTG een schatting van wat ze aan
het einde van de dag over hebben.
Je betaalt online een bepaald bedrag,
variërend van 2,99 tot 4,99 euro, en haalt
later jouw ‘Magic Box’ op. Vol met producten die anders weggegooid zouden
worden.
Zit deze app niet in het vaarwater van de
voedselbank?
“Nee, zegt de initiatiefnemer in een interview in het
Nederlands Dagblad (ND)
het is een aanvulling. Het
(vervolg op pagina 2)
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probleem van voedsel dat wordt weggegooid is zo ontzettend groot, dat wij als
partijen samen nog steeds maar een fractie van het eten redden. Voor de voedselbank is het qua logistiek een veel grotere
uitdaging om iedere dag eten op te halen.
Zij moeten de kwaliteit van eten met een
korte houdbaarheid waarborgen, en dat
grotendeels met vrijwilligers. Dat is voor
Too Good To Go allemaal niet aan de orde.
Dat zorgt ervoor dat supermarkten andere
producten aanbieden aan de voedselbank
dan wat ze in een Magic Box stoppen.
Het biedt de ondernemer meer flexibiliteit.
Als er dagen zijn waarop de producten
volledig geschikt zijn voor donatie aan de
voedselbank, bieden wij die dagen geen
Magic Boxes aan.”
Het hele artikel over dit initiatief uit het ND
is te lezen op de voedingsbodem.
Voedselbanken Nederland is overigens
in gesprek met de directie van TGTG. We
onderzoeken hoe de samenwerking (TGTG
is al donateur) verbreed kan worden.

Diepvriesetiketten
met sterkere lijm
beschikbaar
Vanaf begin dit jaar bestaat er de mogelijkheid voor voedselbanken om
naast de bestaande diepvriesetiketten ook speciale etiketten
te bestellen die sterkere lijm
hebben, zodat ze ook plakken op diepvriesproducten. Deze etiketten moeten met
een codeertang worden aangebracht. In
het “Infobulletin Etiketten” (zie Voedingsbodem) staan meer details hierover.
Beide type etiketten kunnen ieder kwartaal
via het DC gratis besteld worden. Indien je
de etiketten rechtstreeks bestelt bij de leverancier, moet de voedselbank de kosten
zelf betalen. Niet iedere voedselbank lijkt
op de hoogte van deze regeling. Daarom
willen we dit graag weer onder de aandacht brengen.
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Wat betekent ‘over datum’
voor voedingsmiddelen?
De “Flyer THT en TGT” geeft
voor onze klanten in vier talen
een korte uitleg waarom we
soms producten na de
houdbaarheidsdatum uitgeven.
Toch krijgt het team voedselveiligheid
regelmatig vragen hierover en ook tijdens
onze workshops krijgt dit onderwerp altijd
veel aandacht. Daarom een kort artikel
voor alle vrijwilligers die hier mee te maken
hebben wat uitgebreidere informatie over
THT en TGT, zodat zij vragen van klanten
kunnen beantwoorden.
Er zijn twee redenen waarom voedingsmiddelen een houdbaarheidsdatum meekrijgen: kwaliteit en productveiligheid.
Kwaliteit: elk soort voedsel gaat langzaam
maar zeker achteruit. Dat uit zich bijvoorbeeld in de smaak, geur en kleur. Hoe
snel dat gaat hangt van veel factoren af
zoals de verpakking, inwerking van licht
en lucht, bewaartemperatuur en het soort
voedsel. Maar het gebeurt altijd, zelfs bij
diepvriesartikelen. Daarom eist de wetgever van de fabrikant of de winkelketen (de
partij die het voedsel op de markt brengt)
dat het etiket een THT (Tenminste Houdbaar Tot) datum bevat. Hierop zijn enkele
uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld suiker.
De fabriek kent zijn product en dient een
advies te geven hoe lang je het nog het
beste kunt bewaren. Bij overschrijding
van de houdbaarheidstermijn wordt het
product niet ineens oneetbaar en vormt het
geen gezondheidsrisico. De achteruitgang
kan voor veel producten vertraagd worden
door het in de diepvries te bewaren.
Productveiligheid: Bij zeer bederfelijke producten wordt echter een strikter
regime via een Te Gebruiken Tot (TGT)
datum toegepast. Bij overschrijding van
een TGT-datum kan een product onveilig
worden. Hierbij gaat het om risico’s die
door microbieel bederf kunnen optreden.
Sommige producten (bijna altijd, maar niet
uitsluitend, van dierlijke oorsprong) kunnen
zelfs als ze gekoeld bewaard worden bederven door uitgroei van micro-organismen
(bacteriën, gisten of schimmels) en kunnen
dan na een bepaalde tijd een gevaar voor
de gezondheid van de consument vormen.
Daarom eist de wetgever dat deze categorie artikelen onder een strikter regime op
de markt worden gebracht: er moet er dus
een Te Gebruiken Tot (TGT) datum op. De
consument weet dan dat, na het overschrijden van de TGT, het verstandig is het

product niet meer te gebruiken.
De houdbaarheidstermijn (THT of TGT)

moet door de fabrikant of een winkelketen zijn vastgesteld en gebaseerd zijn
op houdbaarheidsonderzoek van het
specifieke product. Hij is daarvoor primair
verantwoordelijk vanuit zijn productkennis
en HACCP-systeem. In een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een houdbaarheid van minder dan 5 dagen, oordeelt de
wetgever dat de producten zo gevoelig zijn
en zo snel bederven dat het aangeven van
een TGT-waarde (in plaats van een THT)
verplicht is. Dit geldt bijvoorbeeld voor
verse vis, vers vlees en verse kip. Deze
producten vallen onder specifieke warenwetregels en moeten als ze als diepvriesproducten op de markt worden gebracht
de datum van invriezen mee krijgen.
De NVWA heeft in Infoblad 76 productgroepen benoemd welke zonder voedselveiligheid risico’s na de THT uitgegeven
kunnen worden. Na de oorspronkelijke
THT-datum wordt de voedselbank verantwoordelijk voor de kwaliteit.
In de diepvries (<-18 C) wordt alle microbiologische groei stil gelegd. Op basis
hiervan geldt voor producten de uitzonderingsregel dat, indien ze uiterlijk op TGT of
THT worden ingevroren, ze nog tot twee
maanden in de diepvries bewaard kunnen worden, mits ze na ontdooien direct
gebruikt en niet meer bewaard worden.
De oorspronkelijke TGT/THT moet zichtbaar blijven en een aanvullende gebruiksinstructie (het zogenaamde voedselbanketiket) moet worden toegevoegd. Zo is het
met de NVWA afgesproken.
De meeste klachten die voedselbanken
krijgen gaan over overschrijding van de
houdbaarheidstermijn. Zorg er daarom
voor dat vrijwilligers uitleg kunnen geven
aan de klanten en gebruik daarvoor de
“Flyer THT en TGT” en de “Houdbaarheidstabel NVWA/Infoblad 76”, zoals die
op de voedingsbodem te vinden is.
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Succesvolle start e-learning
voedselveiligheid en Arbo
Nog geen zes weken zijn
de onlinetraining modules
beschikbaar of er zijn al bijna
1000 cursisten actief! 500 cursisten voor
“Voedselveilig werken”, 250 voor “Vertil
je niet” (Arbo) en 200 voor “Plaagdierbestrijding”, en iedere dag komen er nog
cursisten bij.
Op 2 oktober was de officiële overdracht
van dit project. Marcel Tijhuis, directeur
van de Précon Consulting Group, overhandigde Leo Wijnbelt een cheque die de
productiekosten vertegenwoordigde van
de maatwerk training “Voedselveilig werken bij voedselbanken”. Daarnaast heeft
Précon de vrijwilligers van voedselbanken
gratis toegang gegeven tot twee openbare

trainingen (“Vertil je niet” en “Plaagdierenwering en -bestrijding”).
Het gebruik van de drie modules is voor
voedselbanken belangrijk, omdat de
vrijwilligers geacht worden kennis te hebben van Voedselveiligheid en Arbo. De
maatwerktraining ‘voedselveilig werken’
zoomt in op de specifieke kennis van
voedselveiligheid, die nodig is voor het
werken bij een voedselbank. Waar moet je
bijvoorbeeld op letten bij het transport? Of
hoe lang blijft tomatenketchup goed na het
verstrijken van de THT-datum? Nog niet
gestart met de training?
De cursusorganisator van de lokale voedselbank kan de vrijwilligers inschrijven voor
deze onlinetrainingen.
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Thermometers
omruilen op ALV
Op de ALV van 30 november
2019 kunnen thermometers
worden ingeleverd voor kalibratie, en ook direct omruilen
voor gekalibreerde thermometers. Dat
direct omruilen is alleen mogelijk voor de
TESTO-thermometers T103 en T104. Er is
een beperkt aantal thermometers hiervoor
beschikbaar en zolang de voorraad strekt.
Voordeel bij omruilen is dat je direct weer
beschikt over een gekalibreerde thermometer, terwijl we de kosten van verzending
beperken.
Het formulier over gratis kalibratie en
omruilen is te downloaden op Voedingsbodem.

De kascommissiegids
voor verenigingen
en stichtingen
Er is een gratis exemplaar van de kascommissie gids voor verenigingen en stichtingen beschikbaar voor alle penningmeesters. De gids zal verstrekt worden tijdens
de ALV op 30 november.
Voor de voedselbanken die daarbij niet
aanwezig zijn, zal de gids na de ALV per
post toegezonden

Wat doet de afdeling ‘Inkoop’
Vanuit het Landelijk Servicecentrum ondersteunt Inkoop de leden. Dit kan zowel
bij individuele inkooptrajecten, als via
het maken van landelijke afspraken met
leveranciers: de zogenaamde mantelcontracten.
Een mantelcontract is een afspraak met
de leverancier over de voorwaarden die
gelden voor de leden. Denk hierbij aan
prijzen, kortingen, mogelijkheden voor gebruikte artikelen en levervoorwaarden. Het
grote voordeel is dat losse voedselbanken
niet meer zelf hoeven te zoeken naar (en
onderhandelen met) leveranciers. De man-

telcontracten die wij afsluiten, houden rekening met de vrije keuze van de leden: er
is bij de Vereniging geen verplichting om
gebruik te maken van het mantelcontract.
Wil je weten welke afspraken met landelijke
leveranciers gemaakt zijn? Op de Voedingsbodem heeft Inkoop een eigen groep
waar je gratis lid van kunt worden. Hier kun
je het overzicht vinden van de mantelcontracten inclusief contactgegevens en een
digitale versie van de contracten.
Heb je zelf een voorstel voor een landelijk
mantelcontract? Laat het ons weten via
inkoop@voedselbankennederland.nl.

Weer kleding beschikbaar!
Recent ontvingen we in het Servicecentrum
weer kleding van Enexis. Deze keer zijn
het: winterjassen, zomerjassen, bodywarmers, overalls en diverse broeken.
Tijdens de ALV op 30 november zal deze
kleding verdeeld worden.

We hebben verschillende maten beschikbaar.
Geïnteresseerden kunnen zich die dag
melden.
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Nieuwtjes van andere voedselbanken

Kerkraadse Rotary award
voor Hannie en Harrie Verweij

VB Lelystad stapt over naar winkelconcept
Op 23 oktober 2019 opende de winkel
van VB Lelystad voor de ca. 280 klanten.
Bijna twee jaar voorbereiding gingen eraan
vooraf. Dank aan de collega voedselbanken die hun winkelervaringen met ons
deelden.
Gekozen is voor een model zoals ook VB
Arnhem heeft. We gingen van zes uitdeelpunten naar één winkel. En dat in een
uitgestrekte stad waar de afstanden voor
onze klanten groot zijn. Twee maanden
voor de opening is aan de klanten hun
voorkeur gevraagd. Een week voor de opening kregen alle klanten bericht over hun
‘winkeldag en -tijd’. Voor klanten met echte
vervoerproblemen is met de busjes van
Welzijn Lelystad een oplossing gevonden.
Veel aandacht is besteed aan het contact
met de 130 vrijwilligers. In een persoonlijk
gesprek is de omschakeling besproken.
Enkele vrijwilligers zijn gestopt, soms ook
vanwege leeftijd. Veel nieuwe vrijwilligers
wilden graag in de winkel komen werken.
Drie middagen in de week is de winkel
open van woensdag tot en met vrijdag. Iedere middag komen twee groepen klanten.
Zo’n 10 – 15% van de klanten heeft ge-

vraagd hun tijd te wijzigen. Onze voedselbank winkel is gevestigd in een huurpand
van de gemeente. Huur en exploitatie zijn
gedekt door de gemeente. Voor investeringen moeten we apart fondsen werven.
Heel veel werk is verzet door de klusploeg
van vrijwilligers, enkele zaken zijn uitbesteed. Veel werk in korte tijd moest worden
gedaan voor de omzettingen in Voedselbank.NU.
Na een geslaagde try-out ging de winkel
open: spannend, enthousiaste reacties
van klanten en van de vrijwilligers in de
winkel. We kunnen met een gerust hart de
komende tijd gaan finetunen.
Het volledige verslag is te vinden op de
voedingsbodem.

MVO Diner Eindhoven
Ons oog viel op een heel interessant artikel
in het nieuwsblad van VB Eindhoven. Het
begint met de volgende inleiding:
“Overweegt jouw organisatie iets te ondernemen in het kader van MVO-beleid? Help
de voedselbanken! Wij denken graag mee.
Zo is er al een organisatie die de complete
administratie van Voedselbanken Nederland gratis verzorgt. Diverse voedselbanken mogen hun busjes gratis volgooien
met benzine bij lokale vervoersbedrijven.
Bij enkele partners kunnen we terecht voor
specialistische vragen en hulp.
Verschillende voedselbanken bieden de
mogelijkheid voor een bedrijfsuitje; samen
klussen of pakketten vullen. Wil je in het
kader van uw MVO-beleid structureel de
voedselbanken helpen?”
In Eindhoven is het al een traditie en deze
zomer werd in de hal van de voedselbank
het Maatschappelijk Ondernemen 040
Diner georganiseerd. Doel was om vragen
van maatschappelijke organisaties op te
laten lossen door expertise van bedrijven.
Op de bijeenkomst troffen 20 maatschappelijke organisaties en een gelijk aantal
bedrijven elkaar om een “match” tot stand
te brengen.

Door ons konden mooie matches worden
gemaakt met Banning Advocaten over
privacy regels, met NXP over koken bij de
Voedselbank en met de Rabobank om op
de vakdagen voedsel in te zamelen. Daarnaast bood Boels Advocaten een toetsing
van onze klachtenregeling aan en gaan
De Lage Landen en ASML een inzameling
van kerstcadeautjes voor kinderen van de
voedselbank organiseren.
Kortom, een gezellig en vruchtbaar diner
op de Voedselbank dat geheel werd verzorgd door Cater Events. Alle deelnemers:
reuze bedankt!

Harrie Verweij (links) ontvangt de prijs uit handen van voorzitter Jean Noël.
Afbeelding: Peter Trompetter

Hannie en Harrie Verweij van de Voedselbank Zuid-Limburg hebben donderdag
17 oktober de Rotary award 2019 van de
Kerkraadse afdeling ontvangen.
„Als een nooit aflatende golvende beweging wordt de inzet van Hannie en Harrie
Verweij voor ‘hun’ voedselbank beschreven. Zij hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling en instandhouding van de Voedselbank LimburgZuid”, volgens de Rotary.
Met de toekenning van de Rotary Award
2019, of zoals het in Kerkrade heet ”de
Anerkennóngspries”, wordt aan Hannie en
Harrie Verweij een compliment uitgedeeld.
Een delegatie van de Rotary verraste Hannie en Harrie donderdag 17 oktober tijdens
hun bestuursvergadering. Uit handen
van voorzitter Jean Noël werd aan hen
als blijvende herinnering aan de toegekende prijs een sculptuur van de hand van
edelsmid/kunstenaar Bert Kreijen overhandigd. Een sculptuur die met zijn golvende
bewegingen de inzet van de gelauwerden
uitbeeldt.

NIEUWSBRIEF VOEDSELBANKEN NEDERLAND Jaargang 7, nr. 11, november 2019

VB Waalwijk ‘De Rijglaars’ vierde haar tweede lustrum
De voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’
vierde haar 10-jarig bestaan. Ze opende
officieel op 19-20 december 2009 en
vierde dit in het weekend van 18 en 19
oktober.
Een mooie, drukbezochte open dag waar
onze vrijwilligers de bezoekers het traject
konden laten zien, wat onze cliënten
iedere vrijdag gaan als zij voor de volgende week het voedsel af komen halen.
Momenteel zijn dat 111 gezinnen, waarvan
98 kinderen.
Belangrijk hierbij is dat de voedselbank
niet zou kunnen bestaan zonder hulp van

derden. De huur en totale exploitatie van
het pand, de bus waarmee het voedsel
opgehaald wordt, alles wordt betaald door
geld wat verkregen wordt uit giften. Het
prachtige werk dat de (60) vrijwilligers, inclusief het bestuur, met hart en ziel iedere
week weer doen, wordt allemaal gratis
gedaan.
Een heel mooi weekend met op vrijdag
een Frietkot voor de gezinnen en een
cadeautje voor de kinderen. Op zaterdag
in de ochtend open dag voor het publiek.
Lekker drukbezocht en echt belangstelling
voor hoe het reilt en zeilt bij de voedselbank. In de middag info en rondleiding
voor genodigden en donateurs die de
voedselbank een warm hart toedragen. Al
deze festiviteiten hadden niet gedaan kunnen worden zonder hun bijdrage.
Evenmin als het gezellig samenzijn in de
avond voor onze vrijwilligers die ontzettend hard gewerkt hebben, om van dit
Jubileumweekend een geslaagd weekend
te maken.

L1 steunt decemberactie
voedselbanken in Limburg
De voedselbanken in Limburg houden
zaterdag 7 december een grote inzamelingactie, gesteund door L1. De lokale
omroep stelt in de weken voorafgaand aan
de actie advertentieruimte beschikbaar op
radio, tv en online, waarmee publiek wordt
opgeroepen om te doneren bij de deelnemende supermarkten. In programma’s
wordt ook inhoudelijke aandacht besteed
aan het werk van de voedselbanken en
aan acties die vanuit het publiek op touw
worden gezet.

de producten op met een totale waarde
van meer dan € 600.000. Dat was een
nieuw record. De ingezamelde producten
worden via de zes Limburgse voedselbanken verdeeld onder zo’n 1.500 Limburgse
gezinnen die voor hun eerste levensbehoeften afhankelijk zijn van de voedselbanken. Met de inzameling wordt geprobeerd
om met name de lang houdbare voorraad
van de voedselbanken te laten groeien.

In december 2018 leverde de actie Samen
voor de Voedselbank 340.000 ingezamel-

Documentaire ‘Er is genoeg’ zoekt nog
hoofdpersonen
Met de documentairefilm “Er Is genoeg”
worden telkens nieuwe stappen gezet.
Trots zijn we op onze ambassadeurs en
enkele hoofdpersonen uit de film. Daar is
al een korte trailer van gemaakt, die via
onderstaande link te bekijken is.
Er worden nog andere mensen voor de
film gezocht, namelijk een jong gezin of
alleenstaande moeder met kinderen.
Liefst uit de omgeving Rotterdam Rijnmond. Als iemand mensen weet, dan kan

dit doorgegeven worden aan de filmmaker
p.giel@happymotion.org.
Trailer Er Is Genoeg:
https://erisgenoeg.nl/documentaire/
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Gratis raamstickers
tegen voedselverspilling
weer op voorraad

Op De ALV kun je weer gratis raamstickers
meenemen. Je kunt ze uitdelen aan alle
leveranciers die jullie lokaal ondersteunen
en dat op hun etalage/voordeur zichtbaar
willen maken. Let op: Plus supermarkt ontwikkelde een eigen sticker. Deze worden
via hen geleverd.
Kun je niet bij de ALV zijn? Vraag dan
de stickers op via het servicecentrum.

Gebruik van foto’s en
iconen
We kregen vragen over de foto’s op de
nieuwe website. De foto’s zijn of zelf
gemaakt of afkomstig van de volgende
twee sites:
https://pixabay.com en
https://www.pexels.com/
De iconen die gebruikt zijn komen van:
https://icons8.com/
Van al deze drie websites mag je alle foto’s
en iconen gratis en rechtenvrij gebruiken.

Data ALV 2020

De data voor de Algemene Leden
Vergadering in 2020 zijn bekend en
kunnen nu vast in de agenda gezet
worden.
• Zaterdag 16 mei 2020
• Zaterdag 5 september 2020
• Zaterdag 28 november 2020
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Nationale ombudsman opent speciaal
telefoonnummer voor professionals
Professionals die burgers bijstaan wanneer zij in de knel komen, kunnen vanaf
4 november 2019 direct bellen met de
Nationale ombudsman via 070 3563 550.
Op die manier kunnen deze professionals
zoals sociaal raadslieden, huisartsen, maar
ook wijkagenten en medewerkers van de
voedselbank samen met medewerkers van
de ombudsman zoeken naar een oplossing, als het vastloopt tussen hun cliënt en
de overheid.
De Nationale Ombudsman, Reinier van
Zutphen, wilde dat vragen als: ‘wat kan de
ombudsman betekenen voor mijn cliënt?’
of ‘bij welke instantie kan ik het beste voor
hen terecht?’ snel een antwoord kunne

krijgen. Dat kan, vanaf nu op het bovenstaande speciale telefoonnummer.
Voor meer informatie en vragen kan je
contact opnemen met Sharon Bartels,
06 - 11345816. Kijk voor meer nieuws,
rapporten en achtergrondinformatie op
www.nationaleombudsman.nl.

Digitale kerstkaart 2019 beschikbaar

Op Voedingsbodem>communicatie kun je onderstaande kerstkaart downloaden. De
kaart is als PowerPoint blanco (d.w.z. zonder tekst beschikbaar. Onder de hartjes is
ruimte voor een eigen tekst en logo).

Open huis bij
Stichting Jarige Job

Op zaterdag 23 november 2019 is het
Open Huis bij Stichting Jarige Job! Deze
middag is speciaal voor vrijwilligers en
medewerkers van samenwerkende voedselbanken en Leergeld Stichtingen. Een
goede gelegenheid om kennis te maken
met het team en de vrijwilligers van Jarige
Job. Daarnaast kan een ieder zelf onderdeel uitmaken van het productieproces
van de verjaardagsboxen.
Het programma begint om 13.00 uur met
koffie en thee, waarna er een rondleiding
verzorgd wordt. Iedereen kan eventueel
helpen met het inpakken van een verjaardagsbox en het programma wordt om
15.30 afgesloten na een informele borrel.
Stichting Jarige Job is te vinden in de
Van Nelle Fabriek ( Hal K & Hal L), V
an Nelleweg 1,3044 BC Rotterdam. Voor
vragen en/of opmerkingen kun je contact
opnemen met info@stichtingjarigejob.nl of
010-7370348

Colofon

Foutje….
In de vorige MEEdeler - de Special Onder de Radar - stond op pag. 5 onder het kopje
“Thuisbezorgd” dat VB Voorschoten elke week het voedsel bij klanten het voedselpakket thuisbezorgt. We kregen bericht dat dit niet klopte. VB Voorschoten doet dat enkel in
uitzonderlijke gevallen. Wij bedoelden in het artikel VB Voorburg! Onze excuses.

Kalender

Internationale dag van de rechten van het Kind
Algemene Ledenvergadering
Nationale Vrijwilligersdag
Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering

20 november 2019
30 november 2019
7 december 2019
16 mei 2020
5 september 2020
28 november 2020
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