
    

De Rabobank regio Schiphol heeft een donatie van maar liefst € 35.000,- gedaan aan de samen-

werkende Voedselbanken van Haarlemmermeer, Uithoorn en Aalsmeer. 

Zoals bij de meesten bekend, werken wij samen met de Haarlemmermeer en Uithoorn op het 

gebied van de voedselverwerving en distributie. Dit houdt in dat wij gebruik maken van de op-

slagruimte met koelruimte en koelauto van de Voedselbank Haarlemmermeer. Voedselbank  

Aalsmeer draagt evenals Uithoorn in de kosten hiervan bij.  

De AM-groep, eigenaar van de loods van de Haarlemmer-

meer, moet inkrimpen, gaat het pand verkopen en heeft een 

opzegging van de huur aangekondigd. Die huur is nu zeer 

schappelijk, maar door de ontstane situatie dreigen onver-

wachte verhuiskosten en een fors hogere huur. 

Door de drie Voedselbanken werd een aanvraag gedaan bij 

het coöperatiefonds van de Rabobank voor deze kosten, als-

mede voor de continuïteit van de Voedselbanken. 

De aanvraag omvatte een bedrag van € 27.500,-, maar het 

fonds verraste ons met een toezegging van maar liefst  

€ 35.000,-!!! 

Het grootste deel van dit bedrag wordt gereserveerd voor de 

huisvestingskosten, maar de donatie zorgt er ook voor dat 

we voorlopig even geen financiële zorgen hebben en we on-

ze dienstverlening kunnen continueren.  

Wij zijn de Rabobank bijzonder dankbaar voor deze grote donatie!  
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Op 18 en 19 juni was er een inzamelactie bij AH aan het Praamplein. Het was de laatste keer 

dat Fem Riphagen dit coördineerde. Zij draagt het stokje over aan Wilma Scheltema. Fem, be-

dankt voor je enthousiaste inzet en Wilma, welkom! 

Hieronder een stuk uit het eigen verslag van die dag van Fem. 

 

De inzameling was een meer dan overweldigend succes, dat is het verhaal van vrijdag en zater-

dag in vogelvlucht. Vrijdagavond begon wat stroefjes, maar dat is eigenlijk altijd zo in iedere 

winkel. Gewoon een heel ander publiek, ietsje meer haast om thuis te komen ook….. 

Geeft niets, want die elf kratten hadden we toch maar mooi in de pocket! 

Zaterdagochtend was het vanaf het begin gewoon de beuk erin en gaan, want er is eigenlijk 

geen moment geweest dat het in de winkel wat rustiger werd. Bijna altijd zakt het ergens op de 

dag een klein beetje in, om dan in de middag weer los te barsten, maar het dipje bleef uit en de 

spullen bleven maar komen! Alsof we al niet genoeg “gescoord” hadden, werden we bij het 

opruimen en de laatste keer inladen van de bus nogmaals verblijd…….en niet zo zuinig ook……  

Het “restje” van de producten wat nog op de stelling stond werd zonder pardon ingescand, 

afgeschreven, opgeladen en onze bus in gedirigeerd! Dus nog weer eens ruim 7 volle kratten 

met geweldige spullen! Tenslotte bleek er door een misverstand ook nog een krat of 3 aan pri-

ma diepvriesspullen in de vriescel te staan, dus die kwamen er ook nog bij. 

Met een snelle telling kwam ik op ongeveer 83 kratten, maar omdat ze  

a. kneitervol zitten en superzwaar geladen zijn en  

b. alle grote spullen zoals luiers en toiletpapier los in de loods staan, zou het kunnen dat de 

telling door Haarlemmermeer nog best wat hoger uit zal vallen. Misschien wel 90, dat zou een 

record zijn….. Kortom, het was een TOPweekend en ik had me geen mooiere laatste keer als 

coördinator van deze feestjes kunnen voorstellen. 
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