
    

In bijgaande grafiek is de ontwikkeling 

van het klantenbestand van de Voed-

selbank te zien vanaf de oprichting in 

januari 2013. Te zien is dat er in 2014 

een sterke stijging heeft plaatsgevon-

den en dat in 2015 het aantal klanten 

is gestabiliseerd op 50 á 55. In 2016 is 

tot nu toe sprake van een lichte daling 

en zitten we net onder de 50. Dat zijn 

nog altijd heel veel mensen die weke-

lijks afhankelijk zijn van een voedsel-

pakket………. 
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Vrijdag en zaterdag 15 en 16 april is/wordt er bij de Albert Heijn 

Alders in Kudelstaart een boodschappeninzamelingsactie geor-

ganiseerd. De voorbereidingen zijn gedaan en met bedrijfsleider 

Alders zijn op een prettige manier goede afspraken gemaakt. 

Ook nu gaan we weer twee dagen aan de slag. Dat betekent dat 

er al op vrijdagavond gestart wordt. De ervaringen daarmee zijn 

positief. De opbouw in de winkel moet nu eenmaal toch gebeu-

ren en er zijn weliswaar meer vrijwilligers nodig, maar de op-

brengst is ook aantoonbaar hoger. Wordt het een nieuw record?? 

    

  N I E U W S B R I E F  

V O E D S E L B A N K  H O U D T  C E R T I F I C A A T  
Zoals bekend is de Voedselbank gecertificeerd wat betreft Voedselveiligheid. Dat 

betekent dat voldaan wordt aan strenge eisen op het gebied van hygiëne, vervoer en 

bewaking van de koelketen. Dat vraagt veel discipline van de medewerkers uitgifte, de 

chauffeurs en de loodsbeheerder. Om het certificaat te kunnen behouden kan er af en toe ook 

een controle plaats vinden die niet van te voren wordt aangekondigd. Tot onze verrassing, dus 

echt onverwacht,  kregen we namens de Voedsel en Warenautoriteit al op 3 maart een 

inspectie, maar die is prima doorstaan. We haalden een score van 94%, dus ons groen-

certificaat wordt gecontinueerd. Complimenten aan iedereen die hier aan bijgedragen heeft!!  

Voedselbank Aalsmeer mag zich de laatste tijd verheugen in veel politieke belangstelling. Vorig 

jaar is PACT al eens langs geweest. In januari bracht de CDA-fractie een werkbezoek en ook met 

de VVD is contact over een bezoek. Eind april zullen Burgemeester & Wethouders langs komen. 

Wij zijn als Voedselbank blij met deze politieke belangstelling, want het geeft ons de gelegen-

heid om de problemen aan de orde te stellen van die mensen die door pech of fouten tijdelijk 

onvoldoende geld hebben voor het kopen van voedsel. Het kijkje in de keuken levert altijd veel 

bewondering op van de politici voor het werk van de Voedselbank. Een compliment van CDA-

fractievoorzitter geven we graag door aan onze vrijwilligers: “We zijn onder de indruk van het 

vele goede werk dat de ruim 50 vrijwilligers van de Voedselbank wekelijks verrichten. Mensen 

die zich belangeloos inzetten om een ander te helpen. Daar mogen we in Aalsmeer en Kudel-

staart trots op zijn”, aldus Robert-Jan van Duijn. 

P O L I T I E K E  B E L A N G S T E L L I N G  

O P B R E N G S T   
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Wij verdelen de rest 

M O O I E  A C T I E S  

U I T B R E I D I N G  V O E D S E L V E R W E R V I N G  

De (klanten) van de Voedselbank worden regelmatig 

verrast met leuke acties. We noemen er een paar. 

♦ Een gezin hield een actie in de vastentijd, ging de 

uitdaging aan om in die 40 dagen iets te laten. De 

ene at brood zonder beleg, de ander dronk alleen 

water.... Hun doel was om hierdoor geld over te 

houden om samen met de kinderen boodschap-

pen te kopen voor kinderen wiens ouders afhan-

kelijk zijn van de voedselbank.  

 

♦ In februari  was er de moorkoppenactie van Ab Muller. De firma Waterdrinker en het 

Wapen van Aalsmeer vonden dat de moorkoppen terecht moesten komen bij de klan-

ten en vrijwilligers van de Voedselbank. Ze hebben lekker gesmaakt! 

 

♦ De Chr. Geref. Kerk aan de Lijnbaan heeft dit jaar een 

aantal acties voor de Voedselbank in petto. Van de op-

brengst van een collecte eind februari werd fruit gekocht 

zodat de klanten op een donderdag met dit gezonde ex-

traatje werden verrast. 

 

♦ Nog een actieve kerk, de parochie St Jan geboorte uit 

Kudelstaart. Zij zorgden ervoor dat de klanten met Pasen allemaal een lekker Paas-

brood hadden! 

Elke week ongeveer 50 huishoudens voorzien van een goed gevulde krat levensmiddelen;  

daar is heel veel voedsel voor nodig. Vorig jaar is Voedselbank Aalsmeer begonnen met het 

intensief zoeken naar mogelijkheden om het voedselaanbod te vergroten. Het resultaat was 

dat in dat jaar ruim 3600 kratten voedsel werden verzameld. Eén van de uitbreidingen betreft 

de afspraken met de supermarkten voor het ophalen van versproducten en (ingevroren) vlees.  

Dit betekent elke week een behoorlijk grote opbrengst. Een ander initiatief is het starten van 

de winkelinzamelacties op de vrijdagavond en dat brengt ook altijd extra op. Een bijzondere 

nieuwe actie betreft de huis-aan-huis tasjesactie. Dat houdt in dat er een opvallend oranje 

gekleurd tasje in een wijk wordt bezorgd. 

Daarin een brief met het verzoek om de tas 

met artikelen voor de voedselbank te vullen  

en een paar dagen later aan de deurkruk te 

hangen. Een paar dagen later worden de 

tasjes dan in twee rondes opgehaald. De 

laatste actie leverde 80 kratten voedsel op. 

Deze inzamelactie wordt in 2016 zeker nog 

één of twee keer uitgevoerd. 

Maandenlang lukte het niet om een oplossing te vinden voor 

twee knelpunten. De ene was de behoefte aan een busje voor 

met name het vervoeren van spullen vanuit de supermarkten. 

Diverse oproepen werden gedaan in de krant, maar zonder 

resultaat. Toen kwamen er plotseling meerdere aanbiedingen. 

We mogen nu gebruik maken van de ruime auto van een 

particulier en het kost ons niets. Chauffeur Koen en bijrijder 

Robert zijn er blij mee. 

Het andere knelpunt was de vacature voor loods beheerder. Bijna een half jaar is  

geprobeerd om deze vacature in te vullen, maar dat lukte niet en bestuursleden vervulden bij 

toerbeurt deze taak. Een oproep onder onze klanten had wel succes en sinds een paar weken is 

er een echtpaar als loods beheerder aan de slag. Mooi! 

O P G E L O S T  


