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KLANTEN

In bijgaande grafiek is duidelijk de
daling van het aantal klanten vanaf
het begin van 2016 te zien. In korte
tijd is het aantal klanten bijna gehalveerd en begin 2017 zaten we tegen
de 30 huishoudens. Dat aantal blijft
nu al bijna een jaar gelijk. Er is ook
een behoorlijke doorstroom. Klanten
vallen af omdat ze het zelf weer kunnen redden en anderen weten de
weg naar ons te vinden.
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Binnenkort verschijnt het kookboek “Koken uit de Kas”!
Dit kookboek is gemaakt door Karin van Rijn. Als vrijwilliger van de Voedselbank is zij vaak te vinden bij de winkelinzamelingen. Dit kookboek is speciaal gemaakt voor
OostOogst Aalsmeer! De opbrengst gaat naar de
“Voedselbankkas” van OostOogst en zo indirect naar de
Voedselbank Aalsmeer. Vrijwilligers die wekelijks de
groenten helpen oogsten voor de voedselbankpakketten
kunnen heel goed kruiwagens, trappen en ander werkmateriaal gebruiken! De kantine is aan een opknapbeurt toe
en daarnaast is het ook voor de aanschaf van zaden.
De meer dan 70 recepten in Koken uit de Kas zijn geïnspireerd op de biologische seizoensgroenten van OostOogst.
OostOogst kweekt pastinaak, venkel, cavalo nero
(palmkool), snijbiet, chioggia en rode bieten, rabarber en
bonen. En ook tomaat, bloemkool en broccoli. Hun groenten staan in de hoofdrol. Hoe je deze bereidt vind je in dit
kookboek!
Het kookboek bevat ook recepten van Restaurant Oh!,
SoepAalsmeer en de Eetlokaal! Zij hebben speciaal voor dit
goede doel hun recepten gedoneerd!
Vanaf begin november is het kookboek te koop bij:
♦
Annemieke’s Kramerie, Machineweg 3, Aalsmeer
♦
Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat 12, Aalsmeer
♦
Restaurant Oh! Ophelialaan 102, Aalsmeer
♦
SoepAalsmeer, Oosteinderweg 369, Aalsmeer
♦
OostOogst, Aalsmeerderweg 265, Aalsmeer
Verkoopprijs: €17,50
Kijk voor de actuele informatie op de website van OostOogst: www.oostoogst.nl of mail
naar Karin van Rijn: kokenuitdekas@gmail.com
Als Voedselbank zijn we erg trots op dit initiatief. Vrijdag 20 oktober is de officiële perspresentatie bij OostOogst, Aalsmeerderweg 265. Alle vrijwilligers van de Voedselbank zijn daar
welkom. Inloop vanaf 15.30 uur. Presentatie 16.00 uur. Graag op de fiets komen en je eerst
aanmelden bij karinvrijn@gmail.com.
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Bedrijven, kerken, scholen en particulieren zijn de Voedselbank goed gezind. Op tal van manieren wordt er voedsel gedoneerd en dat is ook hard nodig om week in week uit zo’n 30
gezinnen van voedsel te voorzien. Hier volgt een greep uit de gulle gaven van de afgelopen
tijd. De kinderen van de Kindernevendienst van de Chr. Geref. Kerk hadden een jaar lang gespaard. Daardoor kregen alle kinderen van de Voedselbank tegoedbonnen voor een uitje in
de vakantietijd. Een particulier belt de Voedselbank regelmatig op met de mededeling dat hij
goedkoop een partij voedingsmiddelen op de kop heeft weten te tikken, die hij graag wil
schenken. Een andere particulier levert vaak de opbrengst van zijn volkstuintje af bij de loods
van de Voedselbank. Kinderen van de Anthoniusschool uit Kudelstaart hielden een actie met
de verkoop van stroopwafels. Daardoor kan er maandenlang vers fruit toegevoegd worden
aan de voedselpakketten. En dan nog de supermarkten in Aalsmeer en Kudelstaart. Iedere
donderdag worden er bij hen vele kratten voedsel opgehaald; voedsel, brood, vlees en
groenten die ’s middags direct in de pakketten terecht komen. Voedselbank Aalsmeer is blij
met al die initiatieven en bedankt alle gulle gevers.

AFSCHEID

BESTUURSLID

DANJA WILLEMSE

In de bestuursvergadering van 21 september hebben we afscheid genomen van bestuurslid
Danja Willemse. Danja heeft ongeveer 3 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en er was nu een
combinatie van factoren die maakte dat zij er mee moest stoppen. Danja deed de coördinatie
rond vrijwilligers en speciale projecten. De huis-aan-huis tasjes-actie was een mooi voorbeeld
van een project dat zij opstartte. Ook was zij binnen het bestuur het meest bedreven in de
Social Media en beheerde zij onze Facebook pagina en ons Twitter-account. Danja was een
actief, accuraat, vindingrijk en tactisch bestuurslid. Zij heeft zelf ook een mooie tijd gehad in
het bestuur, zo zei ze zelf, en heeft heel prettig (samen)gewerkt.
We zullen haar missen en er is nu dus een vacature voor bestuurslid, maar vooralsnog zijn haar
taken verdeeld onder de overige bestuursleden Hester, Marjolijn en Koos.
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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)

WINKELINZAMELINGEN

De afgelopen maanden hebben er twee winkelinzamelingen plaats gevonden. Op 2 september
bij Hoogvliet aan de Machineweg en op 13/14 oktober bij Deen in Aalsmeer centrum.
Traditioneel zijn dit niet de supermarkten met de hoogste opbrengsten, maar toch is het ook
goed dat zij meedraaien in ons rooster voor de winkelinzamelingen. Klanten van deze
supermarkten kunnen
zo ook hun steentje
bijdragen aan de
behoefte aan
voedingsmiddelen van
de Voedselbank. Om
elke week zo’n 30
huishoudens van
voedsel te voorzien is
veel nodig en we zijn
blij met elke krat
voedsel. Bij Hoogvliet
was de opbrengst 50
kratten en bij Deen 40.
Alle vrijwilligers die
geholpen hebben bij de
inzamelingen hartelijk
bedankt. Naast de
voorbereiding en
coördinatie zijn altijd veel mensen nodig: uitdelers van boodschappenlijstjes, mensen die
artikelen aanpakken en sorteren, chauffeurs etc. Het wordt steeds moeilijker om genoeg
mensen te vinden. Het bestuur denkt daarom ook na over andere manieren om voldoende
bezetting te regelen.

