
ontze�end veel hebben 

losgemaakt in Aalsmeer 

en Kudelstaart. Dat de 

decembermaand nadert 

hee� hierop ook posi�e-

ve invloed. In deze 

Nieuwsbrief de nodige 

voorbeelden van alle 

mooie ac�es en ideeën. 

Volg ons ook op Facebook 

en Twi�er. Veel leesple-

zier!      

Maatregelen 

weer van kracht   

Toen we in maart overval-

len werden door de Coro-

na pandemie, werden er 

bij de Voedselbank aller-

lei maatregelen getroffen. 

In de zomer werden de 

maatregelen weer ver-

soepeld. Sinds de 2e golf 

zijn de teugels echter 

weer aangehaald.  

Het gaat goed? De Voed-

selbank is toch een nood-

zakelijk kwaad? Zeker, 

maar als je dat als gege-

ven beschouwt, gaat het 

best goed. Het aantal 

klanten is vrij stabiel, 

maar er wordt gerekend 

op groei. Er zijn voldoen-

de vrijwilligers om alle 

taken uit te voeren. Maar 

het gaat vooral goed om-

dat landelijke aandacht 

voor de Voedselbanken  

en recente publica�es 

Dat betekent dat intake– 

en herintake gesprekken 

nog steeds telefonisch 

gedaan worden. Intakers 

hebben liever direct con-

tact, maar dit is voor nu 

het beste.                                

Bij de uitgi�e gelden 

strikte regels: afstand 

bewaren, niet meer dan 

twee klanten tegelijk bin-

nen en mondkapje ver-

plicht.  Ook de bezorgser-

vice is weer in het leven 

geroep voor klanten met 

gezondheidsproblemen. 

Momenteel krijgen vier 

huishoudens hun pakket 

thuisbezorgd.  

Het gaat goed met de Voedselbank !  

Veel opbrengst OostOogst 

Het is maar één kas, wel 

een flinke. Onvoorstel-

baar hoeveel groente hier 

steeds vandaan komt. In 

de zomer vaak 8-10 

kra�en per week. De 

Voedselbank is blij met de 

nu al weer ruim 6 jaar 

durende samenwerking. 

27 weken lang aanvoer 

van verse, onbespoten 

groente. ‘s Morgens    

geoogst en ‘s middags 

doorgegeven aan klanten.  

Nu winterstop.  

Dankzij de enthousiaste 

inzet van de vrijwilligers 

onder leiding van André 

en Inge Zekveld. 

 

De resultaten: 

Andijvie: 472 
Sla:  605 
Komkommers: 505 
Snackkomk:  1768 
Paprika: 510 
Bloemkool: 163 
Sperziebonen: 137 kg 
Snijbonen: 264 kg 
Rode bieten: 160 kg 
Trostomaten: 67 kg 
Broccoli: 84  
Courge�e: 92 
Druiven: 9,5 kg  

Wist je dat: 

> Er momenteel bij-

na 30 huishoudens 

klant zijn? 

> Er de komende 

maanden een 

(verdere) groei 

wordt verwacht. 
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Voor het eerst  worden in de nieuwsbrief 

nieuwe vrijwilligers geïntroduceerd. Ze zijn 

al weer een �jdje bezig, maar er zijn drie 

vrijwilligers de ophaalronde komen verster-

ken. Iedere donderdagmorgen  gaat Jorin-

de met één van hen de supermarkten en 

andere adressen langs om producten op te 

halen. Deze drie zijn: 

John Tromp 

Piet de geus 

Peter van de Dussen 

Een bijzondere nieuwe vrijwilliger is Larissa 

Eveleens. Zij hoorde van de ac�e van de 

cadeaukaarten van de Postcodeloterij 

waarvoor bij AH (Vega) producten verkre-

gen konden worden. Ze mobiliseerde haar 

netwerk, bestookte Facebookgroepen en 

haalde al fietsend (!) in de hele regio kaar-

ten op. In totaal werden er ruim 250 kaar-

ten ingezameld en daarvan kwamen er 170 

op rekening van Larissa. Fantas�sch! Com-

plimenten!! 

De kaarten zijn intussen omgezet in pro-

ducten als pasta, rijst, soep en blikgroenten 

met een totale waarde van ruim € 3.000,-!! 

Hoewel de oproep in de 

lokale media ook veel 

(grote) geldelijke dona�es 

opleverde, ging het vooral 

om voedseldona�es. Een 

korte impressie van de 

hartverwarmende reac-

�es van ondernemers en 

par�culieren: 

Veel par�culieren komen 

tassen met boodschap-

pen brengen. 

Het verzamelen van ca-

deaukaarten (zie hierbo-

ven) leverde € 3.000,- aan 

voedsel op. 

Een  collecte in de Dorps-

kerk en Oosterkerk lever-

de ruim € 2.000,- op. De 

kerken gaan hiervan de 

komende maanden 

groente en fruit aan ons 

doneren. 

VoedselbankenNeder-

land, maar ook Voedsel-

bank Aalsmeer, zijn de 

laatste �jd veel in het 

nieuws. Wat hee� Corona 

en de bijbehorende crisis 

voor gevolgen voor de 

voedselverwerving en de 

klantontwikkeling. We 

verwachten een s�jging 

van het aantal klanten. 

De voedselverwerving is 

niet stabiel. Horeca en 

cateraars houden niets 

over en (los van Corona) 

doen de supermarkten 

veel meer aan tegengaan 

van voedselverspilling. 

Producten worden met 

kor�ng aangeboden. Dat 

is op zich goed, maar het 

scheelt de Voedselbanken 

voedsel, ook de onze. 

Een bedrijf komt voor € 

2.000.– aan boodschappen 

brengen. 

De firma Waterdrinker en 

de Lions club Ophelia heb-

ben ons laten weten dat ze 

plannen hebben. 

Er komt een december-

ac�e van lokale onderne-

mers. 

Eetcafé de Zwarte Ruiter 

gaat de komende �jd pak-

ketjes met fruit, pasta en 

brood leveren. 

Een groep vrouwen die 

mondkapjes maakt, 

schenkt de opbrengst aan 

de Voedselbank. 

Er worden buur�nzamelin-

gen gehouden in de appar-

tementen van Kas en op de 

Oosteinderweg. 

Etc, etc. Er gebeurt veel!! 

Ideeën, ac.es en dona.es 

Wij streven naar gezonde 

voedselpakke/en 

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 

Nieuwe 

vrijwilligers 


