
regelma�g te vinden in de 

Nieuwe Meerbode en ook 

is de Voedselbank ac�ef 

op Facebook en Twi�er. 

Veel leesplezier!      

 

Weer normaal?   

Toen we in maart overval-

len werden door de Coro-

na pandemie, werden er 

bij ons allerlei maatrege-

len getroffen.  

Intake– en herintake-

gesprekken werden uitge-

steld. Dat betekent dat 

bestaande klanten niet 

werden herbeoordeeld 

en dat nieuw klanten toe-

gelaten werden zonder 

beoordeling.  Intussen is 

overgestapt op telefoni-

sche (her)intakes en zijn 

de achterstanden weer 

ingelopen.                                

Weer een nieuwsbrief 

van Voedselbank Aals-

meer. Daar was een lange 

�jd niet van gekomen 

door �jdgebrek en techni-

sche zaken.  Nu gaan we 

proberen om de goede 

gewoonte weer in ere te 

herstellen. De bedoeling 

is om ongeveer eens in de 

twee maanden een 

nieuwsbrief uit te bren-

gen. Overigens, nieuws 

over de Voedselbank is 

Bij de uitgi/e werden 

maatregelen getroffen 

om de afstand te bewa-

ren. Niet meer dan twee 

klanten tegelijk binnen en 

vrijwilligers en klanten op 

afstand. Aan klanten met 

gezondheidsproblemen 

werd gemeld niet naar de 

uitgi/e te komen. Deze 

klanten krijgen hun pak-

ket thuisbezorgd. Op het 

hoogtepunt waren dat er 

7, momenteel 3. 

In het begin van de Coro-

na-�jd was de aanvoer 

van voedsel erg wisse-

lend. Dat is nu weer sta-

bieler geworden. 

Weer een nieuwsbrief !  

Winkelinzamelingen 

In april en juni stonden er 

winkelinzamelingen ge-

pland. Wij vonden het 

niet verantwoord om 

onze vrijwilligers hiervoor 

urenlang in de winkel te 

laten staan. Daarom had-

den we in overleg met de 

supermarkten besloten 

tot een onbemensde win-

kelinzameling. Dat bete-

kende dat er geen bood-

schappenbrie2es werden 

uitgedeeld. Er stond 

een stelling in de winkel 

en de klanten konden 

de gedoneerde ar�ke-

len na de kassa zelf in 

kra�en ze�en. Hier 

bleek heel erg de waar-

de van vriendelijke vrijwil-

ligers. Want de ac�es 

leverden best wat op, 

maar met vrijwilligers is 

het al gauw 4 x zo veel. 

Maar tot onze verrassing 

doneerde AH Praamplein 

alle ingekochte en over-

gebleven spullen! Het 

bestuur bekijkt of de vol-

gende inzameling weer 

”normaal” kan. 

Wist je dat: 

> Er momenteel bij-

na 30 huishoudens 

klant zijn? 

> Dat een proef met 

bloemen van Flora 

Holland posi"ef is 

verlopen? 

> Dat we nu wach-

ten op het ver-

volg? 
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Voedselbank Aalsmeer stree/ al�jd naar 

gezonde pakke�en. Maar Voedselbank 

zijn betekent ook dat je verdeelt wat je 

krijgt. Dat laatste proberen we zo posi-

�ef mogelijk te beïnvloeden. Dat was 

ook de reden van het ini�a�ef voor de 

samenwerking met OostOogst, 6 jaar 

geleden. Ook het recent (opnieuw) bin-

nenhalen van leverancier Levarht hee/ 

erg geholpen. Bij OostOogst wordt mo-

menteel volop geoogst en Levarht levert 

iedere week ongeveer 60 kra�en groen-

ten (ook voor de Voedselbanken H’meer 

en Uithoorn waarmee we samenwer-

ken). 

Op 11 juni beva�e een voedselpakket de 

volgende gezonde groenten en fruit: 

andijvie, sla, bieten, snijbonen, sperzie-

bonen, paprika’s, courge�e en druiven. 

Is dat niet mooi? 

Wist u trouwens dat gezond voedsel 

duurder is dan ongezond eten en dat 

ar�kelen uit de bekende schijf-van-vijf 

vrijwel nooit in de aanbieding zijn?! 

Verder houden wij 6 x per 

jaar een winkelinzame-

ling. Omdat dat in deze 

�jd las�g was, zijn er ook 

een aantal straa�nzame-

lingen geweest. Deze 

werden (spontaan) door 

mensen in hun buurt ge-

organiseerd. Ook zijn er 

vaste leveranciers, zoals 

OostOogst en Levarht die 

wekelijks aan de Voedsel-

bank leveren.  

Iedere donderdagmorgen 

is er een ophaalronde bij 

de supermarkten. Dan 

worden er spullen opge-

haald zoals overgebleven 

brood of vers voedsel dat 

De Voedselbank verdeelt 

de rest. Dat betekent dat 

er in principe geen voed-

sel wordt gekocht. Waar 

haalt de Voedselbank dan 

al het voedsel vandaan? 

In dit ar�kel een over-

zicht. 

Voedselbank Aalsmeer is 

aangesloten bij Voedsel-

banken NL. Deze landelij-

ke organisa�e hee/ regi-

onale distribu�ecentra 

die vooral van de groot-

handel en supermarktke-

tens voedsel krijgen. We-

kelijks  krijgt Voedselbank 

Aalsmeer haar por�e van 

distribu�ecentrum Noord

-Holland.  

op de THT-datum is. Dat 

wordt ‘s middags direct 

doorgegeven aan de klan-

ten. 

Verder is er een grote 

groep van ondernemers, 

verenigingen en par�cu-

lieren die de Voedselbank 

weten te vinden als ze 

wat over hebben. 

Dit alles zorgt ervoor dat 

we wekelijks goed gevul-

de voedselpakke�en kun-

nen uitreiken aan de bijna 

30 huishoudens die nu 

klant zijn. De winkelwaar-

de van een pakket is iede-

re week zo’n 60-80 Euro! 

Hoe komt de Voedselbank aan voedsel? 

Regionaal distribu"ecen-

trum Noord-Holland in 

Amsterdam 

Voedselbank 

Aalsmeer 

Aalsmeerderweg 32 C 

1432 CR Aalsmeer 

Bankrekeningnummer 

NL52RABO0180539787 

Telefoon: 06-37471838 

E-mail: 

info@voedselbankaalsmeer.nl 

Website: 

www.voedselbankaalsmeer.nl 

Wij verdelen de rest 

Gezonde  

pakke�en 


