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KLANTEN

VOEDSELBANK

In 2015 lijkt het aantal klanten van de Voedselbank zich te stabiliseren tussen de 55 en 60.
Het aantal personen dat van de pakketten gebruik maakt stijgt wel. Blijkbaar is er een toename
van kinderrijke gezinnen. Per 30 april waren de aantallen: 57 huishoudens en 192 personen.

VOEDSELBANK AALSMEER

GECERTIFICEERD!

Al eerder was er een nulmeting gehouden, maar op 26 maart kwam de
inspecteur voor de certificering voor voedselveiligheid langs voor de definitieve inspectie. Een paar weken daarna kwam het rapport binnen en daaruit bleek dat we een geweldig mooie score van 98% hebben behaald. Dat
betekent code groen en hiermee is onze Voedselbank gecertificeerd. Een
geweldig resultaat, en daar mogen we zeker trots op zijn. Er is hard aan
gewekt door Marjolijn vanuit het bestuur, de depotbeheerder, chauffeurs
en de mensen van de uitgifte. Zij hebben hier allemaal ook een cursus voor
gevolgd. In de loods is op taart getrakteerd en het wachten is nu nog op het officiële papiertje.

VOEDSELBANK

OP

GERANIUMMARKT

Op 9 mei is er de traditionele Geraniummarkt op het Raadhuisplein. Deze markt gaat altijd vergezeld van kraampjes in de Zijdstraat en verder. De Voedselbank is ook aanwezig met een stand op een mooie
plaats: bij de ABN AMRO bank.
Wordt er voedsel uitgedeeld? Nee, er worden non-food
artikelen verkocht. Het zijn spullen die we ook vaak krijgen en die niet goed te verdelen zijn onder de klanten,
bijvoorbeeld spullen uit kerstpakketten. Deze keer is het
motto dus niet “wij verdelen de rest”, maar “wij verkopen
wat we gekregen hebben”. Leuke koopjes voor weinig
geld. Opbrengst uiteraard voor de Voedselbank.

OOSTOOGST

WEER BEGONNEN

Op 23 april werden door kwekerij OostOogst de eerste kroppen
sla van dit jaar geleverd aan de Voedselbank. Kwekerij OostOogst
is een uniek concept met een combinatie van commerciële verkoop en gratis levering van onbespoten groente aan de Voedselbank. Op twee dagen zijn vrijwilligers en klanten van de Voedselbank actief in de kas met zaaien, wieden en oogsten. Het bestuur
van de Voedselbank is erg blij met de samenwerking omdat het
helpt bij het streven naar het leveren van gezonde en verantwoorde voedselpakketten. Het klantenbestand van de Voedselbank is in een jaar van 35 naar bijna 60 gegroeid. Toch hopen
André en Inge Zekveld van OostOogst dat er wekelijks aan de
Voedselbank geleverd kan worden. Binnenkort zal ook de particuliere verkoop aan Aalsmeerderweg 265 weer van start gaan.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VOEDSELBANK AALSMEER
U kunt het jaarverslag 2014 op onze website vinden.
http://www.voedselbankaalsmeer.nl/Jaarverslag_2014.pdf
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INZAMELACTIE

Op 25 april was er voor de tweede keer een inzamelactie
bij Albert Heijn Alders in Kudelstaart. Er werd door de klanten gul en positief gereageerd op de vraag om iets extra’s
te kopen voor de Voedselbank. Aan het eind van de actiedag deed eigenaar Andre Alders nog een extra bijdrage en
werd er van het opgehaalde geld nog boodschappen gedaan. De opbrengst werd een record van 75 ingezamelde
kratten met voedsel. Een actiedag is geen wedstrijd, maar
dit aantal komt natuurlijk wel in de boeken!

GOED

OM TE WETEN

Er zijn soms vragen over de houdbaarheid van het door de Voedselbank uitgegeven voedsel en
de THT (Tenminste Houdbaar Tot) datum. Bij deze een paar verduidelijkingen.
Gebruik THT-datum
In Nederland is het gebruik van de THT-datum enigszins doorgeslagen. Deegwaren zoals pasta,
maar ook blikken of potten zijn vaak nog prima te consumeren na de aangegeven datum. Vroeger hadden dit soort artikelen geen THT-datum en gebruikte men zijn/haar gezond verstand
(kijken, ruiken, proeven) om te beoordelen of iets nog goed was. Winkels mogen geen voedsel
verkopen dat over de THT-datum is. De officiële Voedsel en Waren Autoriteit heeft echter toestemming gegeven aan Voedselbanken om bepaalde voedingsmiddelen wél na de THT-datum
uit te geven. Bij de uitgifte kunnen klanten een overzicht krijgen van deze voorschriften.
Eieren
Als er eieren in de pakketten zitten, zijn deze afkomstig van de groothandel. In tegenstelling tot
eieren uit een winkel, staat er op deze eieren geen stempel. Omdat de eieren overgepakt worden in andere dozen, is de vermelde datum niet correct. De klanten kunnen erop vertrouwen
dat de eieren de houdbaarheidsdatum niet overschreden hebben. Wie twijfelt kan een simpel
testje doen: doe het ei in een pan water; gaat het ei drijven dan is het waarschijnlijk niet vers.

Het ei is goed | Het ei is bedorven
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Voedselbank Aalsmeer
W eb s i t e:
www.voed se lb an ka a lsme er. n l
Em a i l:
inf o@vo edse lba nkaa lsmee r.n l
T elef o o n :
06-37471838 ( a lgemee n e n
int ake)
06-37345535 (u itg ifte)
06-44594446 ( voedseld on atie)
P o s t a d r es :
Po st bus 236
1430 AE Aa lsmee r
Ba n k r ek en i n g :
NL52R AB O01805. 39.787
(t.n. v. Stic ht ing
Voed se lb an k Aa lsmee r)

Ingevroren vlees
Vers vlees mag door de leverancier of de Voedselbank worden ingevroren tot en met de THTdatum, en dan nog 2 maanden bewaard worden. Het moet dan echter wel voorzien worden
van een sticker waarop staat “ingevroren op xx/xx/xx” en, indien van toepassing “ontdooid op
xx/xx/xx”. Het advies is om het vlees op de dag van uitgifte/ontdooien te bereiden.

NIEUWE

N O R M E N V O O R T O E K E N N I N G PA K K E T

Per 1 juli worden de normen voor het in aanmerking komen van een voedselpakket
gewijzigd. De veranderingen betreffen vooral de normbedragen, waarbij er geen verschil
meer wordt gemaakt tussen een volwassene of een kind. Zowel cijfers van het NIBUD als
ervaringsgegevens wijzen uit dat de kosten voor volwassenen en kinderen op het gebied van
kleding en voeding niet echt van elkaar afwijken. Op grond daarvan is gekozen voor een vast
basisbedrag per huishouden, aangevuld met een vast bedrag per persoon. Het vaste
basisbedrag is vastgesteld op € 110,=. Het bedrag per persoon is vastgesteld op € 70,=. Een
paar voorbeelden:
Huishouden
1 volwassene
2 volwassenen
2 volwassenen + 3 kinderen

Was
180,180,- + 60,- = 240,180,- + (1 x 60,-) + (3 x 50,-) = 390,-

Wordt
110,- + 70,- = 180,110,- + (2 x 70,-) = 250,110,- + (5 x 70,-) = 460,-

Gezinnen met kinderen zullen dus eerder in aanmerking komen voor een pakket. Het
bestuur bereidt de invoering van de veranderingen voor.

