
    

In bijgaande grafiek is duidelijk te zien dat na de piek van 2015 tot halverwege 2016 er een daling 

van het aantal klanten is ingezet die in 2017 heeft geleid tot stabilisatie. Vrijwel het hele jaar wa-

ren er ongeveer 30 huishoudens 

klant bij de Voedselbank. Dat 

betekent niet dat dit eind 2017 

dezelfde mensen waren als in 

begin 2017. Klanten vallen af 

omdat ze het zelf weer kunnen 

redden en anderen weten de 

weg naar ons te vinden. 
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Ruim 20 trouwe vrijwilligers kwamen op de Nieuwjaarsbijeenkomst af. Vrijwilligers uit alle on-

derdelen van de Voedselbank: Intake, Uitgifte, Bestuur, Loodsbeheer, Chauffeurs en Winkelin-

zameling. Zoals altijd was het een gezellige bijeenkomst waarin iedereen weer even kon bijpra-

ten. Voorzitter Koos Koelewijn stond kort stil bij het achterliggende jaar. 2017 was wat betreft 

klantenaantal een jaar van stabilisatie. Omdat de gevolgen van de economische crisis afnemen 

en omdat organisaties als Vita (nu Participe) en gemeente en de Voedselbank goed naar elkaar 

verwijzen, kunnen we ondanks de verruiming van de norm, het aantal klanten betrekkelijk laag 

houden. Ook in 2017 zijn er weer grote hoeveelheden verse en onbespoten groenten geleverd 

door OostOogst. Bijzonder was het uitbrengen van een kookboek van Karin van Rijn met recep-

ten van groenten uit de kas. Opbrengst is voor de Voedselbankkas! 

Belangrijke ontwikkeling in de samenwerking met de Haarlemmermeer en Uithoorn is de bouw 

van een nieuwe gezamenlijke loods (met gevolgen voor de financiën). 

Koos memoreerde dat we afscheid hebben moeten nemen van bestuurslid Danja Willemsen en 

bedankte haar voor haar enthousiaste inzet. 

Ook dank voor de bedrijven en particulieren die geld of voedsel doneren, waaronder de vaste 

leveranciers Zwanenberg en Bloominess. Ook het wekelijks ophalen bij de supermarkten levert 

veel vers voedsel op. Daarna ging de bijeenkomst gezellig verder en genoten de aanwezigen 

van de gekregen drankjes en de hapjes. 

    

  N I E U W S B R I E F  

K E R S T P A K K E T T E N  

De kerstpakketten-actie leverde dit keer weer meer op dan vorig jaar. Via de kranten is een op-

roep gedaan aan bedrijven om overgebleven kerstpakketten te doneren aan de Voedselbank. 

Ook particulieren die hun kerstpak-

ket liever weg wilden geven, konden 

bij ons terecht. In totaal leverde dit 

ruim 230 pakketten op. Pakketten 

van Flora Holland werden direct 

doorgegeven aan klanten. De rest 

werd ontmanteld en op die manier 

kwam de inhoud ook weer bij onze 

klanten terecht. Groot was de ver-

rassing die Fiqas ons bezorgde: voor 

elke vrijwilliger een prachtig kerst-

pakket!  
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Het feit dat de na daling van het aantal klanten dit aantal stabiel gebleven is, heeft gevolgen 

voor alle onderdelen van de Voedselbank: minder Intakegesprekken, minder pakketten uit-

gegeven en minder kratten opgehaald.  

Hieronder wat aantallen met daarbij tussen ( ) de cijfers van 2016.  

•                 89 (139) (her)intake gesprekken.  

• 1450 (1992) pakketten uitgedeeld.  

• 2405 (3318) kratten ingezameld. 

In dit laatste aantal zijn ook de meer dan 1000 kratten meegenomen die wekelijks op don-

derdag bij de supermarkten zijn opgehaald. Het zijn nog altijd indrukwekkende aantallen 

waar ongeveer 50 vrijwilligers hun inzet voor leveren! 

De normbedragen om in aanmerking te komen zijn per 1-1-2018 verhoogd. De nieuwe 

normbedragen per maand worden als volgt vastgesteld:  

Basisbedrag per huishouden: € 130,-.  

Per persoon: € 85,-.  

De normbedragen worden dan in de navolgende situaties:  

▪ 1 persoon was 200, wordt 215 euro  

▪ 2 volwassenen was 280, wordt 300 euro  

▪ 1 volwassene en 1 kind was 280, wordt 300 euro  

▪ 1 volwassene en 2 kinderen was 360, wordt 385 euro  

▪ 2 volwassenen en 2 kinderen was 440, wordt 470 euro  

▪ 1 volwassene en 3 kinderen was 440, wordt 470 euro  

Ook mogen er vanaf 1-1-2018 meer uitgavenposten worden meegerekend. Daardoor voldoet 

men eerder aan de norm en kunnen meer huishoudens gebruik maken van de Voedselbank. 

Tot nu toe heeft de versoepeling van de norm nog niet tot opvallende stijging van het aantal 

klanten geleid. 

N O R M B E D R A G E N  

S U C C E S V O L L E  W I N K E L I N Z A M E L I N G  A H  P O L D E R M E E S T E R P L E I N  

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari heeft de Voedselbank bij Albert Heijn op het 

Poldermeesterplein een inzamelingsactie gehouden. Dit jaar begonnen we op vrijdag om 15.00 

uur. Een uur eerder dan andere jaren en niet zonder succes. Op vrijdag stonden er al 18 volle 

kratten. Op zaterdag liep dat lekker door. De vrijwilligers stonden al weer vroeg paraat met het 

uitdelen van de oranje boodschappenlijstjes. De klanten van Albert Heijn hebben gul gegeven. 

In totaal een opbrengst van 70 kratten! En een recordopbrengst van € 130 contant geld. 

Hiervoor werd in de winkel nog extra voedsel en hygiëneartikelen gekocht. De 4e shift op 

zaterdag werd ingevuld door D66. Dat was het gevolg van een oproep van het bestuur aan de 

politieke partijen en kerken om (een deel van) een winkelinzameling voor hun rekening te 

nemen. D66 gaf hier gehoor aan. De D66 kandidaten genoten er zichtbaar van en wie weet 

zullen andere partijen hen in de toekomst volgen. Iedereen die meegeholpen heeft ontzettend 

bedankt! Speciale vermelding voor Toine die er bijna de hele zaterdag was om te helpen in het 

kader van zijn maatschappelijke stage. De eerstvolgende inzamelingsactie is op 6 en 7 april bij 

Albert Heijn in Kudelstaart.  

B E K E N D M A K I N G  O P B R E N G S T  K O O K B O E K  V O O R  O O S T O O G S T  

Eind vorig jaar verscheen het kookboek “Koken uit de Kas” van Karin van Rijn. 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! Woensdag 7 maart is het grote moment daar… de 

overhandiging van de cheque aan OostOogst! Wat heeft het lokale kookboek Koken uit de Kas 

opgebracht voor de Voedselbankkas? Het blijft nog even een verrassing tot 7 maart. De overhan-

diging van de cheque zal om 17.00 uur zijn (inloop 16.30 uur). Alle Voedselbank vrijwilligers zijn 

van harte uitgenodigd! Locatie: in de kas bij OostOogst (Aalsmeerderweg 265) 


