Jaargang 8, nr. 1, januari 2020

Nieuwsbrief vol vitamines voor de voedselbanken

Voorwoord

Op 1 januari staat de teller weer op nul.
Lukt het ons om elke week weer goed en
gezond voedsel in te zamelen? Dat is van
wezenlijk belang want de ‘klantenteller’
staat bij ons immers nooit op nul. Sterker
nog, dankzij de vele inspanningen in het
kader van Onder de Radar, groeien veel
voedselbanken. Dat past bij de ambitie dat
we met elkaar meer mensen willen helpen
die het zelfstandig niet redden.
Tot aan de ALV van mei, zal in elke
MEEdeler een kort artikel over de voortgang
van de ontwikkeling van de meerjarenstrategie verschijnen. Dat project staat
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inmiddels goed in de steigers.
Leo Wijnbelt
Voorzitter Voedselbanken Nederland

Onder de Radar

Diverse voedselbanken hebben flyers ontworpen met als doel daarmee mensen te bereiken die nu nog onder hun radar vallen. Wil je gebruiken maken van deze ontwerpen?
Of heb je zelf een succesvolle actie ondernomen in het kader van onder de Radar?
Laat het ons weten op werkgroeponderderadar@voedselbankennederland.nl
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In de Algemene Ledenvergadering van
december werd constructief gesproken
over de ontwikkeling van de meerjarenstrategie. Het vervolgtraject staat inmiddels in
de steigers. Diverse vrijwilligers hebben
zich de afgelopen weken gemeld om mee
te denken in de werkgroepen op thema’s
als voedselverwerving, logistiek, communicatie etc. De meeste werkgroepen komen
in de maand januari voor de eerste keer bij
elkaar en zullen gericht aan de slag gaan
met het maken van een concreet Plan van
Aanpak. Met elkaar werken we toe naar
een compleet plan dat we in de ALV van
16 mei zullen presenteren.
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Het calamiteitenplan

Net voor kerst werd de Voedselbank Zutphen de toegang
tot het pand ontzegd, omdat er
acuut instortingsgevaar was.
Een alternatieve voedselbank in Woudenberg brandde in het weekend na kerst tot
de grond toe af. Twee voorbeelden van
calamiteiten, die de noodzaak van een
calamiteitenplan aangeven. Op de voedingsbodem vind je onder de groep “Bestuur” een Model calamiteitenplan. Daarin
staan overzichten waar je in verschillende
omstandigheden aan moet denken. Kijk
hierbij vooral eens naar de in de bijlagen
genoemde checklijsten. Zijn die adressen
niet alleen up-to-date maar ook bereikbaar,
bij bijvoorbeeld tijdens of na een brand?
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Goede inspectie resultaten
In 2019 zijn 169 voedselbanken opnieuw geïnspecteerd
door de inspectiebedrijven;
Houwers Groep en Sensz.
Ons nieuwste lid, de voedselbank in Langedijk, zal nu in januari geïnspecteerd worden.
118 voedselbanken haalden
een 9/90 of hoger! 36 daarvan
haalden zelfs de maximale
score van 10/100!!
Er was één voedselbank die recent een
rode kaart ontving en er waren 13 voedselbanken die oranje scoorden. Twaalf
daarvan werden na de herinspectie enkele
weken later weer groen.
Uiteraard vinden inspectiebedrijven soms

afwijkingen die gecorrigeerd moeten worden.
Maar als we zien dat die
afwijkingen snel en serieus
worden aangepakt mogen
we vaststellen dat de
borging van de voedselveiligheid binnen Voedselbanken Nederland best op
orde is.
Daarvoor willen we alle vrijwilligers en
bestuurders die dit met elkaar mogelijk
gemaakt hebben hartelijk danken voor hun
inzet en wij wensen jullie een voedselveilig
2020 toe.
Namens team, adviseurs en inspectiebedrijven.

Training voedselveiligheid
De workshop en basistraining
in januari zijn al volgeboekt,
terwijl er een aantal mensen
“in de wacht staat”. Daarom
hierbij nieuwe data voor de komende
zes maanden.

Etikettering en
ompakken

De voedselbanken delen
veelal producten uit die door
de producent zijn voorzien van
een etiket, dat voldoet aan de
wettelijke normen. Maar soms krijgen we
producten, die niet voorzien zijn van een
Nederlandstalig etiket, of waarbij het etiket
gedeeltelijk of volledig ontbreekt.
Als voedselbanken zijn we verplicht om
onze klanten van Nederlandse productinformatie te voorzien. Zo is dat ook vastgelegd in het Handboek Voedselveiligheid
(Zie paragraaf 2.3). Als deze minimale informatie op het etiket niet compleet is, mag
je deze informatie aan de klant verstrekken
via een aparte flyer.
Belangrijke voedselveiligheid informatie,
zoals product, TGT of THT datum, bewaartemperatuur en allergenen kan je beter op
een etiket zetten. Een klant moet thuis ook
nog weten bij welke temperatuur en tot
welke datum het kan worden opgeslagen.
Alleen een TGT datum (zie foto) zonder
nadere aanduiding op het etiket of op
een flyer is dus niet acceptabel. Daar zal
een inspectiebedrijf een aanmerking over
maken. Ook wanneer producten worden
omgepakt (geportioneerd) zal deze minimale productinformatie moeten worden

Basiscursus “Handboek voedselveiligheid in de praktijk”
Bestemd voor lokale coördinatoren (of bestuursleden) die (mede-)verantwoordelijk
zijn voor voedselveiligheid. De voedselveiligheid bij Voedselbanken wordt in al haar
facetten besproken, zodat men in staat
is het lokale beleid vorm te geven en op
locatie de vrijwilligers te begeleiden. Deze
cursus wordt gegeven op
- maandag 23 maart 2020
- dinsdag 30 juni 2020
overgenomen op de kleinere verpakkingen. Daarbij moet je weten dat producten
verpakt in een beschermde atmosfeer,
mogelijk ook een (veel) kortere houdbaarheid krijgen door het ompakken. De verantwoordelijkheid van de producent voor de
houdbaarheid vervalt door het ompakken.
Vandaar de regel dat gekoelde, gasverpakte producten niet moeten worden
geportioneerd.

Workshop voedselveiligheid
Voor coördinatoren en bestuursleden
voedselveiligheid die praktijkervaring en
kennis hebben van het Handboek
(basiscursus gevolgd) is er een workshop,
waarbij we twee onderwerpen verder uit
diepen. In deze workshop wordt er na de
presentatie in kleine groepen verder gesproken, zodat lokale ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Onderwerpen zijn:
1. Het borgen van de temperatuur
Hoe kan je verantwoord de temperatuur
borgen zonder teveel te meten en registreren? Met praktijkvoorbeelden laten we zien
hoe dat kan.
2. Kwaliteit in relatie tot THT/TGT
Dit geeft de coördinatoren voedselveiligheid inzicht hoe zij lokaal kunnen omgaan
met het beoordelen van de kwaliteit.
Waarom kan bij het ene product de THT
overschreden worden en bij het andere
product niet?
Deze workshop staat gepland voor
- dinsdag 10 maart 2020
- maandag 29 juni 2020
Zowel de basiscursus als de workshop
worden op genoemde data gehouden van
10:30 uur tot 15:30 op het VB-Servicecentrum in Houten.
Geef je bijtijds op, want vol = vol.
Aanmelden bij teamvoedselveiligheid@
voedselbankennederland.nl
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Introductie bijeenkomsten
kennisdelen fondsenwerving
We hebben als voedselbanken tijdens
de ALV van 7 september jl besloten om
de komende jaren veel meer mensen te
gaan bereiken. Daarvoor zal meer geld
nodig zijn.

Heeft jouw voedselbank ook behoefte aan
meer financiële middelen voor onkosten,
projecten en andere investeringen? Wil je
meer weten over hoe je dat aan kunt pakken? Of heb je zelf goede ervaringen met
het werven van fondsen? Ervaringen die
je met andere voedselbankcollega’s wilt
delen?
Uit een enquête die vorig jaar is gehouden, bleek dat een groot deel van de
voedselbanken behoefte heeft aan die
kennis of uitwisseling van ‘best practices’ over fondsenwerving. Hoe zou een
programma daarover er uit moeten zien?
Wil je je input leveren over wat volgens jou
nodig is?

Kom dan naar één van de drie regionale
introductiebijeenkomsten over fondsenwerving die in maart 2020 worden gehouden. Je kunt je vanaf nu tot 15 februari
inschrijven voor zo’n bijeenkomst. Alles
onder leiding van de deskundige trainers
fondsenwerving Deny de Jong en Suzanne
Kooij, beiden zeer ervaren in de wereld
van goede doelen. De introductie bijeenkomsten zijn het begin van een ‘cursus’
Fondsenwerving speciaal samengesteld
voor onze leden.
De introductie bijeenkomsten worden op
drie locaties (Noord-, Midden- en ZuidNederland) georganiseerd:
•	Houten (Servicecentrum Voedselbanken NL), woensdag 11 maart van
10.00 u tot 12.30
•	VB Zwolle woensdag 18 maart van
10.00 u tot 12.30
•	VB Den Bosch: maandag 23 maart van
10.00 u tot 12.300

Inschrijven kan door een mail te sturen
naar teamfondsenwerving@voedselbankennederland.nl onder vermelding van:
de gekozen locatie en datum, met hoeveel personen, na(a)men, functie(s) en
e-mailadres(sen).
Er is per bijeenkomst plaats voor maximaal
20 deelnemers.
In de volgende MEEdeler zullen de
locaties in Noord- en Zuid-Nederland en
de data voor de volgende bijeenkomsten
bekend worden gemaakt.

Project ‘Voed-Saam Transport’ van start
Op 14 januari is in Houten Voed-Saam
Transport officieel van start gegaan.
De bedoeling van dit project is; het samen
zoeken naar een betere en slimmere manier om het aangeboden voedsel zo goed
mogelijk te verdelen en te vervoeren. Dit
alles in samenwerking tussen de distributiecentra, leveranciers en de voedselbanken.
Het uiteindelijke doel is:
•	Meer halen uit de opbrengst van projecten als de Groente-en Fruit Brigade,
Stichting Manna etc. en die opbrengst
ook beter over het land verdelen
•	Een hogere opbrengst én betere
verdeling van de leveranciers zoals
Jumbo
•	Een betere verdeling van de levensmiddelen naar de voedselbanken. Er
zijn nu voedselbanken die regelmatig
kampen met gebrek aan voldoende
voedsel of een te eenzijdig aanbod
hebben.
•	Het maken van vaste rittenschema´s,
dat vooral handig is voor de leveranciers.
Hoe willen we dat gaan bereiken:
Voorop staat dat het een project is, dat
door alle partijen samen wordt ontwikkeld.
Dat kan alleen maar als er aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan.
•	Informatie zal gedeeld moeten worden;

wat is er in de DC´s, wat komt er van
de leveranciers.
•	Niet alleen hoeveelheden, maar ook
bijv. THT is belangrijk.
•	Welke transportmiddelen zijn beschikbaar en kunnen we een gezamenlijk
“spoorboekje” maken voor het ophalen
en verdeling van de levensmiddelen.
•	Welke hoeveelheden en welke mix van
levensmiddelen (schijf van 5) hebben
voedselbanken nodig.
•	Hoe kunnen we het Voorraad Beheer
Systeem (zie MEEdeler juli 2019) hierbij
zo goed mogelijk gebruiken.

De bedenkers van dit project willen ten
slotte nog twee belangrijke zaken meegeven. Zoals de naam al zegt; het is een project dat samen uitgevoerd en vorm gegeven moet worden. En het is de bedoeling
dat er kleine stapjes gemaakt worden, een
langzame groei naar een beter systeem.
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Nieuwtjes van andere voedselbanken
Grandioze actiedag Voedselbank Oss en omgeving

Tien supermarkten, tweehonderd vrijwilligers, een live radio- en tv uitzendingen,
een carnavalsbandje en een dorpshuis dat
de deuren had geopend. 14 december
2019 werd een geweldige actiedag voor
de Voedselbank voor Oss en Omgeving.
En het resultaat mocht er zijn: overweldigend. Bijna 900 kratten met houdbare
spullen. De opslagruimte van de voedselbank staat overvol. We kunnen zeker een
half jaar vooruit met het voedsel.
Maar misschien nog belangrijker dan het

directe resultaat, was dat de hele regio die
dag praatte over de voedselbank.
Niemand kan meer ontkennen dat de
voedselbank bestaat, helaas nodig is en
dat het geen schande is als je in de
ongelukkige omstandigheid verkeerd,
dat je er gebruik van moet maken.
In een korte tijd werd de actie georganiseerd en activiteiten bedacht om aandacht
voor de inzamelingsactie te verkrijgen.
Eind oktober ontstond het idee nadat
duidelijk werd dat Omroep Brabant in 2019
geen inzamelingsactie voor de voedsel-

Actie lokale radio levert veel producten op voor
Voedselbanken Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
Voor de 3e keer op rij heeft de lokale
Radio ATOS RTV in het weekend voor
Kerst een grote inzamelingsactie georganiseerd voor de Voedselbanken in
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.
Vanuit een studio in winkelcentrum
Walburg werd in een glazen huis ach-

tige setting drie dagen en drie nachten
onafgebroken radio gemaakt. Tijdens de
openingstijden van de winkels werden er in
dit winkelcentrum en ook bij andere supermarkten in beide plaatsen door vrijwilligers
producten voor deze twee voedselbanken
ingezameld.

banken zou houden. Gezien de terugloop
van houdbare producten in het reguliere
circuit, besloot het bestuur dat we een
eigen actie op poten moesten zetten, omdat de voedselpakketten anders wel erg
schraal zouden worden. Bestuurslid Henk
Snijders werd campagneleider en snel
werden de eerste contacten gelegd en een
werkrgoep geformeerd.
De lokale omroep Dtv/Mfm werd bereid
gevonden de dag promotioneel te ondersteunen. Supermarkten werden bezocht
en er moesten externe vrijwilligers gezocht
worden, want zoveel eigen vrijwilligers
hebben we niet in huis. Politieke partijen,
scholen en vriendengroepen werden benaderd. Verder werden posters ontworpen,
banners en flyers gemaakt. Het liep gesmeerd. Met een opening op drie plekken
in de regio met een burgemeester en twee
wethouders. Direct al heel veel donaties
van producten en een gezellige sfeer.
De energie spatte ervan af. Zeven uur live
radio vanaf een van de supermarkten en
vijf uur televisie-aandacht.
Bovendien heeft de voedselbank voor
Oss en Omgeving vier nieuwe wekelijkse
leveranciers aan de actiedag overgehouden, hebben zich nieuwe sponsoren
gemeld en zijn mensen lid geworden
van de Club van 100. En nog elke dag
horen vrijwilligers van de voedselbank,
hoe leuk de mensen het gevonden
hebben. Voor 2020 staat de datum van
de actiedag al vast: 12 december. En
spontaan heeft zich al een elfde supermarkt gemeld, die zeker mee gaat doen.

Daarnaast waren er voorafgaand aan deze
actie door scholen, bedrijven en verenigingen al producten ingezameld die tijdens
de zogenaamde ATOS Winter3daagse
officieel werden overhandigd. Het was
mooi om te zien dat deze actie breed
in de samenleving van beide plaatsen
werd gedragen omdat onder aanvoering
van ATOS RTV, verenigingen, scholen,
bedrijven, winkeliers, kerken, lokale politici
en nog vele anderen zich inzetten voor de
voedselbank.
Dit alles resulteerde uiteindelijk in een
prachtige actie waarbij veel mensen hun
betrokkenheid bij het werk van de voedselbank toonden en waarbij uiteindelijk meer
dan 40.000 producten werden ingezameld.
Meer informatie over deze actie kunt u
vinden op: www.winter3daagse.nl

De trotse radiomakers van ATOS RTV tonen het uiteindelijke resultaat van de Winter3daagse.
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In herinnering: aanmelden
gatekeepers training
Nog steeds zijn er ruim 1800 zelfdodingen per jaar, ondanks alle hulp die
voorhanden is. Mensen die het moeilijk
hebben, moeten wel de weg kennen
en vooral erover kunnen praten.
Daarom kreeg Leo Wijnbelt bij zijn
afscheid bij 113 een serie trainingen
cadeau speciaal voor medewerkers
van de voedselbanken.
Vooral voor intakers en medewerkers die
regelmatig met cliënten contact hebben,
kan deze training voor mensen die het niet
meer zien zitten, letterlijk van levensbelang
zijn. Natuurlijk; het is een moeilijk onderwerp, maar het gesprek aangaan kan het
verschil maken.
In de cursus leer je signalen op te pikken
die mogelijk wijzen op gedachten aan
zelfmoord bij de cliënt en het gesprek
aangaan. De trainingen zijn nog niet
volgeboekt. We hebben de aanmelding
verlengd tot eind van de maand.

Nog even alles op een rijtje:
Data: dinsdag 25 februari en donderdag
19 maart 2020
Tijdstip: 17:00 - 21:30 (incl. maaltijd)
Locatie: Kantoor 113, Paasheuvelweg 25,
Amsterdam
Max. aantal aanmeldingen: 14 deelnemers
per training
Aanmelden via:
meedeler@voedselbankennederland.nl
uiterlijk 30-01-2020.O
Zet bij je naam ook de gewenste datum en
je contactgegevens (telefoon en/of mailadres), zodat we je op de hoogte kunnen
houden.
De training is gratis en reiskosten kunnen
gedeclareerd worden bij VBN.
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Surfkids gaat
samenwerken met
Voedselbanken
Nederland
De missie van Surfkids is om afleiding,
ontspanning en educatie te brengen aan
kinderen in kwetsbare situaties. Dit doen
zij door 4 keer per jaar hun prachtige magazine gratis aan te bieden aan alle kinderen in ziekenhuizen en Ronald McDonald
Huizen. Hier hebben zij sinds hun wintereditie van het magazine ook Voedselbanken
Nederland aan toegevoegd. Voor kinderen
wiens ouders klant zijn bij een voedselbank is het kopen van een magazine vaak
niet mogelijk en ook deze groep kan nu
genieten van het gratis magazine.

Voedselbank Zutphen gesloten vanwege instortingsgevaar dak
Op vrijdag 20 december jongstleden zag
de Voedselbank in Zutphen zich genoodzaakt, enigszins eenzijdig uitgevallen voedselpakketten zonder vlees of
zuivel uit te delen vanuit een leegstaande fabriekshal op het bedrijventerrein.

De ochtend tevoren had men te horen
gekregen dat de eigen loods niet meer
toegankelijk zou zijn omdat het dak op
instorten stond door afgelopen zomer
aangebrachte zonnepanelen. Het was in
de uren voor de bouwvakkers kwamen
om het dak te stutten, nog net gelukt om
droge voedselwaren over te brengen naar
de diezelfde morgen nog beschikbaar
gestelde fabriekshal; alleen met ingevroren
goederen had dat natuurlijk geen zin.
Over hulp had de voedselbank sowieso
niet te klagen. De voedselbanken Deventer en Arnhem leverden binnen enkele
uren elk 4 pallets aan. Zutphense bedrijven boden transport aan en vervangende

Kalender

Algemene Ledenvergadering
Week van de RI & E
Internationale dag van de jeugd
Algemene Ledenvergadering
Week van de alfabetisering
Week van de voedselbanken
Algemene Ledenvergadering
Nationale Vrijwilligersdag

ruimtes. Burgers uit Zutphen en boeren
uit de omgeving organiseerden spontaan
een voedsel-inzameling en uitdeling in de
dagen vóór Kerst.
Intussen werden in de eigen loods binnen
twee dagen als tijdelijke noodmaatregel 17
paltorens – uit steigermateriaal tot tegen
het dak aan opgebouwde stellages van 2
bij 2 meter – geplaatst (zie foto), deels zelfs
aan weerszijden van de muur die tot dan
toe onze loods water- en geluidsdicht van
de winkel van de buren afscheidde!Vooral
de transportbusjes hebben het nu moeilijk,
erom heen te manoeuvreren maar een
week later kon er wel weer de normale
uitdeling plaatsvinden vanuit nu – dankzij
de inzameling – overvolle vriezers.
Hoe lang het duurt voordat opnieuw een
beroep op hulp uit de Zutphense samenleving gedaan moet worden tijdens de
definitieve onderstutting van het dak is nog
onduidelijk. Maar dat een lokale voedselbank er niet alleen voor staat, is ons in
Zutphen maar al te duidelijk geworden.

16 mei 2020
15-19 juni 2020
12 augustus 2020
5 september 2020
7-13 september 2020
week 42 met daarin 16 en 17 oktober
28 november 2020
7 december 2020
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