
De laatste maanden 

blij� het aantal huis-

houdens dat klant is 

bij onze Voedselbank 

vrij stabiel. Het zijn 

ruim 25 huishoudens 

met in totaal zo’n 70 

personen. Er zijn nog 

steeds geen duidelij-

ke effecten zichtbaar 

van de Corona-crisis. 

In grote steden is de 

laatste &jd het aantal 

klanten wel toegeno-

men. Het is misschien 

wel aardig om wat 

landelijke cijfers te 

bekijken. Hiernaast 

een overzicht. Dat is 

van 2019, maar de 

verschillen met 2020 

zijn erg klein. Op de 

volgende bladzij cij-

fers van de landelijke 

organisa&e. 

Feiten en 

cijfers  

Uit de Nieuws- 

brief van 

In de vorige 

nieuwsbrief 

schreven we al 

over de goede 

hoop dat onze 

tomaten niet werden 

geplaagd door de tomaat-

mineervlieg dit jaar. Ook 

onze vrijwilligers in de 

Voedselbankkas hoopten 

met ons mee. Want ook 

zij wisten als geen ander 

dat de mineermot       

desastreus kon zijn voor 

de tomaten. Vorige seizoe-

nen hebben zij heel veel 

werk gehad aan het weg-

halen van slecht blad en 

het uitzoeken van alle to-

maten. 

Maar hoe anders is het dit 

jaar gelukkig! We hebben 

we al heel veel prach&ge 

tomaten kunnen oogsten, 

ook in de Voedselbankkas. 

Dit scheelt een heleboel 

werk voor onze vrijwilligers. 

Dat komt ook goed uit dit 

jaar want vanwege het rus-

&ge weer hebben we een 

enorme bonenoogst.  

De bonenstruiken geven vele 

kilo's per week. De vrijwil-

ligers komen 2x per week om 

te plukken en zeker omdat 

we door vakan&e en we door 

ziekte soms wat weinig vrij-

willigers hadden was dit een 

&jdrovende klus! We kunnen 

het niet vaak genoeg zeggen; 

respect voor al onze vrijwil-

ligers die belangeloos hun 

mouwen opstropen en voor 

hun plezier in de Voedsel-

bankkas komen werken. 

Wist je dat: 

> Dat momenteel 

het aantal huis-

houdens dat klant 

is, stabiliseert op 

een aantal van 

bijna 30. 

> Onzeker is of er de  

komende maan-

den een groei zal 

komen. 
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onder de naam: ‘Op een lege maag kun je niet leren” 

Hard nodig, want 1 op de 12 kinderen gaat met hon-

ger naar school. 3 winkels uit onze plaats deden 

mee. Opbrengst: 20 kra7en met ontbijtspullen! 

Inzameling Hoogvliet 
Op 29 augustus was er 

een inzameling bij de 

Hoogvliet. Dit keer een 

mooie opbrengst; veel 

meer dan het jaar ervoor 

met allerlei Corona-

beperkingen. Dankzij onze 

trouwe vrijwilligers was de 

opbrengst 55 kra7en! 

Ac*e AH                     
AH hield de afgelopen 

twee weken een ac&e 
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Wij verdelen de rest 

Nieuwe 

vrijwilligers 

Er zijn 3 nieuwe vrijwilligers te vermel-

den. 

Eerder in het bestaan van de Voedsel-

bank is Marjolijn Los secretaris/

penningmeester geweest. We hebben 

haar benaderd met de vraag of ze wil 

terugkeren als secretaris en haar ant-

woord was posi&ef. Daar zijn we heel 

blij mee. 

Michelle Gorin meldde zich bij ons. Ze 

is in Aalsmeer komen wonen en was 

eerder ac&ef bij VB Amsterdam. Zij 

gaat inzamelac&es bij de scholen coör-

dineren en dat is erg welkom. 

Leen Overbeek kwam op 28 augustus 

voor het eerst helpen bij de Winkelin-

zameling (als onze administra&e 

klopt….). Hopelijk tot een volgende 

keer! 

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

www.voedselbankaalsmeer.nl, of stuur een 

mail aan info@voedselbankaalsmeer.nl 

 

We hebben een busje! 
De Voedselbank beschikt sinds 

kort over een busje: een Citroen 

Jumpy! Dankzij een vrijwilliger die 

zijn oude bus voor een zacht prijsje 

aan de Voedselbank overdroeg. 

Het busje wordt vooral gebruikt bij 

de ophaalronde op donderdag, 

zodat dit niet meer met personen-

auto’s hoe�. 

Wordt binnenkort voorzien van 

logo e.d. 


