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Nieuwsflits voor de Voedselbanken

Lokale inzamelingen in week 35 bij Albert Heijn

Albert Heijn is al jaren vaste partner van Voedsel-
banken Nederland en doneert jaarlijks ruim  
4,3 miljoen producten vanuit de DC’s én vanuit de 
winkels. Misschien is jouw voedselbank zelfs ook 
al actief met de lokale Albert Heijn. We kregen goed 
nieuws vanuit het hoofdkantoor van Albert Heijn.  
In de laatste week van augustus zullen honderden 
AH-winkels zich inzetten om klanten producten te 
laten doneren, een ideaal moment aan de start van 
het schooljaar.

In deze korte Nieuwsflits volgt uitleg over de actie en de 
oproep om kenbaar te maken of jouw voedselbank hier 
aan mee zal werken.

De actie
In de laatste week van augustus,  als alle kinderen weer 
(bijna) naar school gaan, helpt Albert Heijn de voedsel-
banken extra door de voorraden weer aan te vullen.  
Geen enkel kind zou immers met een lege maag of brood-
trommel naar school moeten gaan. In nauwe samenspraak 
met de collega’s van team voedselverwerving en Albert 
Heijn zijn 11 producten gekozen die passen binnen dit 
concept. Denk daarbij aan: cornflakes, muesli, pindakaas, 
beschuit, rozijnen, crackers, pannekoekenmix en noten-
reep etc.

Deze producten worden in de deelnemende Albert  
Heijn winkels opvallend gepresenteerd met bijbehorende 
communicatie. Klanten worden zo uitgenodigd om deze 
producten te kopen en achter de kassa in te leveren bij een 
vrijwilliger van de voedselbank. 

Vragen aan elke voedselbank
Om de actie tot een succes te maken is het belangrijk dat 
er in week 35 (24-30 augustus) vrijwilligers van de voedsel-
bank aanwezig zijn in de winkel om winkelend publiek te 
enthousiasmeren en de logistieke afhandeling te regelen. 
De precieze dagen en tijden worden lokaal in onderling 
overleg afgesproken, hoe meer dagen en uren mogelijk zijn 
hoe groter de opbrengst!

Wij willen alle voedselbanken vragen:
•  Bij ons aan te geven of ze mee willen werken aan de 

actie;
•  Een inschatting te maken bij hoeveel winkels in de ge-

meente ze de actie kunnen ondersteunen (met  
vrijwilligers).

Graag jullie reactie, voorzien van naam van de voedselbank 
en contactpersoon, voor10 juli, mailen naar  
welkom@voedselbankennederland.nl 

Papieren en plastic tassen landelijk  
beschikbaar
Het bestuur van Voedselbanken Nederland heeft  
goedkeuring gegeven voor de aanschaf van papieren en 
plastic tassen. 
Deze worden gratis ter beschikking gesteld aan alle  
voedselbanken, waarbij de distributie plaats zal vinden via 
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het Regionaal Distributie Centrum. 
De levertijd voor de eerste 2 miljoen geselecteerde tassen  
is ongeveer 6 - 10 weken. 
Tot die tijd zullen we tassen leveren welke enigszins  
afwijken van maat of materiaal. 

Alle Regionale Distributie Centra hebben nu deze tassen 
(zowel plastic als papier) kunnen bestellen, waarbij we hen 
gevraag hebben een kleine voorraad aan te houden voor 
de voedselbanken in hun regio. De RDC’s zullen de tassen 
aan de voedselbanken leveren in volledige dozen.
Over 6-10 weken hopen we de beschikking te hebben over 
de geselecteerde standaard tassen. 
We hebben de RDC’s gevraagd dan tenminste twee weken 
voorraad aan te houden, zodat voedselbanken op afroep 
geleverd kunnen worden.

We willen jullie vragen om per keer bij het RDC niet meer te 
bestellen dan voor twee weken gebruik.

Update Handleiding corona
Als bijlage bij deze nieuwsflits tref je de Handleiding corona 
versie 4.0.
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