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In bijgaande grafiek is de ontwikkeling van het klanten bestand van de Voedselbank te zien vanaf de oprichting in januari 2013. Te zien is dat er in 2014 een sterke stijging heeft plaatsgevonden en dat in 2015 het aantal klanten is gestabiliseerd op 50 á 55. In 2016 is er een flinke daling
ingetreden. Dit is waarschijnlijk toch een gevolg
van de aantrekkende economie en afnemende
crisis. We horen ook vaker geluiden als:
“Bedankt voor jullie hulp, maar ik heb een baan
gevonden en ga het weer zelf proberen”. Dat
zijn bemoedigende signalen en de ontwikkeling
is ook te danken aan de goede samenwerking
met gemeente en hulpverlenende instanties als
Vita, Humanitas en Vluchtelingenwerk. Het
klantenaantal lijkt nu te stabiliseren op 30 á 35.
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In het algemeen kan Voedselbank Aalsmeer rekenen op veel sympathie en steun van de bevolking, van particulieren en van bedrijven. Wekelijks wordt er (ingevroren) voedsel opgehaald bij
de supermarkten en krijgen we grote hoeveelheden van een vleeswarenfabriek. Ook bij winkelinzamelingen tonen de Aalsmeerders en Kudelstaarters zich vrijgevig. Hierna een paar voorbeelden
van mooie gebaren van de afgelopen weken:
• De mevrouw die belt dat we haar appelbomen mogen leegplukken. Een uurtje plukken door
drie mensen levert ruim 70 kg op en de klanten hebben de week erna appels in hun pakket.
• Een jongen van net in de 20 mailt ons dat hij maandelijks 25 Euro naar de Voedselbank gaat
overmaken.
• Iemand die een cadeaubon op de Corsobraderie wint, wil die niet zelf houden, maar schenkt
hem aan de Voedselbank.
Zo maar wat voorbeelden van de afgelopen weken en zo worden we regelmatig verrast met
mooie initiatieven.

VRIJWILLIGERSAVOND
Tot nu toe was er één keer per jaar een vrijwilligersbijeenkomst in de vorm van een Nieuwjaarsborrel. Het bestuur dacht dat het goed zou zijn om na de vakantieperiode ook eens bij elkaar te
komen. Hoewel het natuurlijk zo is dat de Voedselbank nooit stopt: Intake-avonden en uitgiftemiddagen gaan week in week uit steeds maar door. De vrijwilligersavond werd op 29 september
gehouden en er kwamen maar liefst 25 vrijwilligers op af. Alle groepen waren wel vertegenwoordigd: Intake, Uitgifte, Voedselverwerving, Winkelinzameling en Bestuur. Die ene die nog geen
vrijwilliger was, werd uiteraard goed geïnformeerd over de vacatures……….Hans Eijkemans, bedrijfsleider van de loods van de Haarlemmermeer vertelde iets over de gang van zaken in hun
grote voedseldepot. Wekelijks worden er 250 pakketten samengesteld en daar is veel planning,
menskracht en transport voor nodig. Daarna vertelde Inge Zekveld het een en ander over
Oostoogst. Het is en blijft een prachtig concept dat klanten en vrijwilligers van de Voedselbank
helpen in de groentekas om de klanten van de Voedselbank wekelijks te voorzien van verse en
onbespoten groente. De voedselbank is erg blij met dit initiatief en het enthousiasme van Inge en
André Zekveld. Ook werd, met enige moeite, een filmpje getoond dat RTVNH heeft gemaakt van
Oostoogst. Via de volgende link is het nog te zien: http://www.rtvnh.nl/nieuws/191914/
voedselbank-verbouwt-zelf-groeten-zo-vers-krijg-je-ze-niet-in-de-supermarkt.Met het hapje en
drankje dat daarna volgde was het een gezellige en geslaagde bijeenkomst.
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FINANCIEEL CAFÉ

Twee initiatieven zijn belangrijk nieuws voor klanten van de Voedselbank: de Aalsmeer pas
en het Financieel Café.
Sinds 1 oktober kunnen mensen met een inkomen van op of rond het sociaal minimum de
Aalsmeer pas krijgen. Klanten van de Voedselbank zullen vrijwel zeker in aanmerking komen
voor een Aalsmeer pas. De pashouders krijgen kortingen en voordelen bij landelijke, regionale en lokale aanbieders in de sport-, cultuur- en amusementsbranche. Denk daarbij aan amusementsparken, bioscopen en musea, maar ook bijvoorbeeld kortingen op lidmaatschap van
een muziekvereniging of een zangkoor. Nadere informatie is op internet te vinden via Aalsmeerpas.nl. Telefoonnummer van het Sociaal loket is 0297-387475.
Het Financieel Café is een initiatief van Vita Amstelland en Dock en wordt ondersteund door
Humanitas. Inwoners kunnen hier terecht voor budgettips, hulp bij ordenen administratie,
formulieren invullen en hulp bij schulden. Kortom bij alle vragen op financieel gebied. Men
kan zonder afspraak binnenlopen: elke tweede woensdag van 9.30-12.30 in de Oude Veiling
in de Markstraat en elke derde dinsdag van de maand bij Dock in Kudelstaart van 12.3014.30. Telefonisch contact voor vragen kan via het nummer van Vita: 020-5430430.

V A C AT U R E S
Bij de Voedselbank zijn ongeveer 50 vrijwilligers actief. Op dit moment zijn er betrekkelijk veel
vacatures. De functies waarvoor we momenteel mensen zoeken worden hierna genoemd en
toegelicht. Als u iemand weet in uw familie- vrienden- en kennissenkring , laat diegene dan
contact opnemen via het mailadres vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl.
• De coördinator voedselverwerving onderhoudt contact met groothandelaren en
supermarkten voor het maken van afspraken over het doneren van overgebleven voedsel.
• De coördinator fondsenwerving doet hetzelfde, maar dan voor geld en organiseert
financiële acties.
• De uitgifte coördinator organiseert de voedseluitgifte op donderdagmiddag, onderhoudt
contacten met betrokkenen en verdeelt de taken.
• De coördinator winkelinzameling organiseert de winkelinzamelingen, is contactpersoon
voor de bedrijfsleider en maakt het rooster voor de winkelinzamelaars.
• Winkelinzamelaars; dat zijn de vrijwilligers die bij een winkelinzameling
boodschappenbriefjes uitdelen en voedsel in ontvangst nemen.
Vrijwilliger zijn bij de Voedselbank betekent leuk, interessant en dankbaar werk!!
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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)

CIJFERS

Voedselbank Nederland is een vereniging waarvan lokale voedselbanken, zoals die van
Aalsmeer, lid zijn. We geven hier wat feiten en cijfers uit het jaarverslag over 2015.
Er is een landelijk bestuur en er zijn 8 regio’s, die ieder weer een regiobestuur hebben.
Aalsmeer behoort tot de regio Noord-Holland. Iedere regio heeft een distributiecentrum, waar
wekelijks een deel van de inhoud van de voedselpakketten opgehaald wordt door de lokale
voedselbanken. In Nederland zijn in totaal 162 voedselbanken. Er werken 10.500 vrijwilligers,
die geen van allen betaald worden en dat is uniek voor een goede doelen organisatie. In 2015
zijn er 2 miljoen pakketten uitgereikt. Op landelijk niveau zijn er 14,7 consumenteneenheden
voedsel verworven. Een consumenteneenheid staat gelijk aan een te scannen artikel bij de
winkelkassa. Let wel, dit staat nog los van wat lokale voedselbanken zelf inzamelen en dat is
nog eens zeker zo veel. Aan het eind van 2015 hielpen de voedselbanken 88.000 klanten.
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Zaterdag 15 oktober is/wordt er bij Deen aan het Molenpad een boodschappeninzamelingsactie georganiseerd door Voedselbank Aalsmeer.
De voorbereidingen zijn gedaan en met bedrijfsleider Dennis Wentel
zijn op een prettige manier goede afspraken gemaakt. De vrijwilligers
staan de hele zaterdag weer klaar om de (gesponsorde) boodschappenbriefjes uit te delen en de voedseldonaties in ontvangst te nemen.
We rekenen op een mooie opbrengst!

