
gen. De Hervormde ker-

ken uit Dorp en Oost hiel-

den een collecte. De ge-

weldige opbrengst werd 

omgezet in het maanden-

lang leveren van groente 

door de Lidl. Pop-up Aals-

meer hield een ac�e met 

de Decemberkalender en 

daardoor kreeg de Voed-

selbank vele keren groen-

te van Kreike, vlees van 

Ron Steen en kaas van 

‘Een Blokje Om’. De Lions 

club liet zich ook niet on-

betuigd en zorgde voor 

wekelijkse leveringen van 

Door de Corona-crisis 

liepen een jaartje geleden 

de voedseldona�es terug.  

Een andere oorzaak hier-

van was dat de super-

markten scherper gingen 

le+en op voedselverspil-

ling. Op zich goed, maar 

daardoor bleef er wel 

minder over voor de 

Voedselbank. Tel daar 

nog bij op dat er eigenlijk 

geen winkelinzamelingen 

gehouden konden wor-

den en het beeld is duide-

lijk: slinkende voorraden 

terwijl een groei van het 

aantal klanten voorspeld 

werd.  

Voor Voedselbank Aals-

meer was dit reden om 

de noodklok te luiden 

door middel van berich-

ten op Facebook en in de 

plaatselijke pers. Dat 

bleef niet zonder gevol-

brood door Voo-

ges. En dan was 

er nog het fruit 

dat de scholen 

Samen Een en de 

OBS Kudelstaart 

wekelijks over-

hielden en wat 

we mochten op-

halen. Verder de 

wekelijkse bijdrage van 

eetcafé de Zwarte Ruiter 

ook veel dona�es van 

par�culieren en andere 

bedrijven.  

In dezelfde �jd ontvingen 

we ook veel geldelijke 

dona�es, zodat we ook 

eventuele tegenvallers 

zullen kunnen opvangen. 

Alle gevers heel erg be-

dankt! 

Goed gevulde pakkeen  

Eerste oogst van OostOogst 

Al vroeg in het jaar 

beginnen de vrij-

willigers van Oost-

Oogst met hun 

werk in de Voed-

selbankkas. Grond 

vervangen, zaaien 

en andere voorbe-

reidende werk-

zaamheden. Door 

het koude voor-

jaar ging de groei 

niet heel snel, 

maar wel gestaag. 

Op 14 april kon de 

eerste sla aan de 

Voedselbank geleverd 

worden: 3 kra+en met 

gezonde verse sla. We 

hopen op een mooi sei-

zoen! 

 

Wist je dat: 

> Dat momenteel 

het aantal huis-

houdens dat klant 

is, stabiliseert op 

een aantal van 

bijna 30. 

> Er de komende 

maanden een 

(verdere) groei 

wordt verwacht. 
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Cer*ficaat 2021 

ten. Dat betekent dat er 

een paar punten zijn waar 

je een verbeterplan voor 

moet maken. Om een 

idee te krijgen, een voor-

beeld van zo’n verbeter-

punt. De inspecteur con-

stateerde een ruimte on-

der de buitendeur waar 

mogelijk plaagdieren on-

derdoor zouden kunnen. 

Weliswaar hebben we 

geen last van muizen om-

dat we voedsel veilig op-

slaan en omdat er rond 

de loods wel wat ka+en 

rondlopen, moet je dan 

toch zo’n spleet onder de 

deur afdichten. Net als de 

andere dingen is dit intus-

sen uitgevoerd. 

Dat betekent dat we ons 

groene cer�ficaat weer 

voor een jaar veilig ge-

steld hebben! 

Als lid van de vereniging 

Voedselbanken Neder-

land zijn we verplicht om 

ons te houden aan de 

regels van de Voedsel en 

warenautoriteit. Die re-

gels zijn even streng als 

de regels die voor super-

markten gelden. Het gaat 

daarbij over zaken als 

(gekoeld) vervoer, opslag 

en hygiëne, een heel 

handboek vol.  Wekelijks 

worden allerlei controles 

uitgevoerd en resultaten 

geregistreerd.  

Eens per jaar krijgen we 

inspec�e en dit jaar was 

dat op 25 maart. Een in-

specteur doet dan een 

check waarmee in totaal 

100 punten te verdienen 

zijn. Dat resulteert dan in 

een score rood, oranje of 

groen. Wij haalden de 

score groen met 93 pun-

Ac*es 

De ac�e voor het inzame-

len van bakkerscadeaubon-

nen is afgelopen. We heb-

ben elk huishouden een 

bon kunnen geven, waar ze 

hopelijk iets lekkers voor 

gekocht hebben bij een 

bakker.  

 

Winkelinzameling 
Sinds lange �jd hadden we 

weer een winkelinzameling 

met hulp van onze eigen 

vrijwilligers. Coronoproof, 

op afstand en met een 

partytent buiten. Dat was 

op 10 april bij AH Kudel-

staart. En dat de aanwezig-

heid van vrijwilligers helpt 

was wel duidelijk, want de 

opbrengst was maar liefst 

65 kra+en.  

We houden ons groene cer*ficaat 
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Wij verdelen de rest 

Nieuwe 

vrijwilligers 

Weinig ontwikkelingen in het 

vrijwilligersbestand. Een belang-

rijke verandering is wel dat de net 

begonnen nieuwe secretaris Pie-

ter Mäkel, helaas al weer gestopt 

is met zijn werkzaamheden voor 

de Voedselbank. Dat is jammer 

want secretaris is een moeilijk in 

te vullen vacature. Maar we moe-

ten dus wel weer op zoek…….  

Wilt u ook in ac*e komen? Ga dan naar 

www.voedselbankaalsmeer.nl, of stuur een 

mail aan info@voedselbankaalsmeer.nl 

 

Schoolinzameling 
Vóór de Paasvakan�e werd er 

door een enthousiaste ouder een 

inzameling georganiseerd op de 

Basisschool de Ruimte in Kudel-

staart. Voor deze rela�ef kleine 

school een prach�ge opbrengst 

van 8 kra+en voedsel! Dank! 

 

 

Dank aan de vrijwilligers die de 

koude wind getrotseerd hebben! 


