2012 nummer 1

Vo e d s e lb a n k A a l s m e e r

26 november 2012

NIEUWSBRIEF
VEEL
IN DIT NUMMER:

Nieuws vanuit de werkgroep
voedselbank
Steun van politiek en Rotary
Mogelijke startdatum
voedselbank

Weetjes
∗

∗

∗

Voedselbank Haarlemmermeer deelt wekelijks
ruim 100 pakketten uit.
Voedselbank Amstelveen is goed voor ruim
60 pakketten.
Ongeveer 27.000 gezinnen maken in Nederland gebruik van een
voedselbank.

S T E U N V O O R I N I T I AT I E F V O E D S E L B A N K

In het eerste rapport van de werkgroep werd de noodzaak van een voedselbank aangetoond.
In Aalsmeer zijn er naar schatting 20 à 25 gezinnen met een dagelijks tekort aan voedsel. Dat
is een schrijnende situatie die om actie vraagt. Een oproep voor hulp bij het oprichten en het
in bedrijf houden van een voedselbank heeft tientallen enthousiaste reacties en vrijwilligers
opgeleverd. Reacties van mensen met veel verschillende kwaliteiten: ondernemers uit het
bedrijfsleven, mensen uit de hulpverlening en praktische doeners. Ook zijn er reacties ontvangen van leveranciers die aan de inhoud van een voedselpakket willen bijdragen. Om alle vrijwilligers te informeren over de ontwikkelingen deze eerste nieuwsbrief. De meesten van hen
moeten namelijk nog even geduld hebben voordat de voedselbank van start gaat.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Haalbaarheidsonderzoek is de mooie term voor
het onderzoek dat uitgevoerd wordt door een
werkgroep die nu ongeveer een maand bezig is.
De werkgroep bestaat uit zeven leden: Amber
Muilwijk, Ben Eppenhof, Bob van Randeraat,
Cristol Broekhuizen, Marlien Smit, Otto Zandvliet
en Koos Koelewijn.
De werkgroep bereidt de oprichting van een voedselbank in Aalsmeer voor. Feitelijk is dit het opzetten van een compleet bedrijf. De werkgroep heeft
ook al de voedselbanken van de Haarlemmermeer
en Amsterdam bezocht. Een paar voorbeelden van
Loods voedselbank Amterdam
de onderwerpen die nu concreet worden gemaakt:
• Oprichten van een Stichting en aansluiting bij de regionale en landelijke organisatie
• Regelen van de financiering
• Zorgen voor een opslaglocatie en één of meer uitleverpunten
• Beschrijven en inrichten van Intakeproces (beoordelen recht op pakket) en uitleverproces
• Verkrijgen van inhoud van de pakketten (basispakketten, eigen leveranciers)
• Maken PR-materiaal (website, folders etc.)
De werkgroep is voortvarend en met veel enthousiasme aan het werk.

WANNEER
Start voedselbank al
over een paar weken?

W ER KGRO EP

S TA R T D E V O E D S E L B A N K ?

Deze vraag wordt veel gesteld aan de werkgroep. Feitelijk zijn er twee opties:
1. Een degelijke start door alles eerst goed voor te bereiden en op te bouwen. Dat betekent
dat je pas begint als er een opslaglocatie is, er een voorraad houdbare levensmiddelen is
opgebouwd door acties, dat er Intakers zijn opgeleid etc. Dit duurt een aantal maanden.
2. Een vliegende start, vooral door de hulp in te roepen van andere voedselbanken en minimaal in te vullen wat nodig is om te beginnen.
Het grote voordeel van de tweede optie is niet alleen dat snel mensen hier geholpen kunnen
worden, maar ook dat bekeken kan worden hoe het aantal klanten zich ontwikkelt en dat de
totale organisatie hier op afgestemd kan blijven. De werkgroep zet momenteel alles op alles
om te kijken of een vliegende start mogelijk is. Minimaal is dan bijvoorbeeld een uitgiftelocatie
voor twee uur per week nodig en ook een juridische basis (Stichting) is vereist. Op dit moment
lijkt het er op dat een snelle start realiseerbaar is. Voedselbank Haarlemmermeer wil ons met
raad en daad bijstaan en heel belangrijk: voedselbank Amsterdam is bereid om ons tijdelijk en
tegen een geringe vergoeding complete pakketten te leveren. Daarmee zijn we er nog niet,
maar daarmee zijn belangrijke voorwaarden vervuld. We houden u op de hoogte………..
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MOTIE

Onverwachte steun uit
de politiek

OVER VOEDSELBANK IN

In de raadsvergadering van 8 november is een door PACT ingediende motie unaniem aanvaard.
Een mooie steun in de rug. De tekst:
De raad van de gemeente Aalsmeer………..
Constaterende dat:
• er in Aalsmeer vanuit de gezamenlijke Raad van Kerken een initiatief is genomen tot het
oprichten van een voedselbank;
• er in Aalsmeer blijkens een inventarisatie een groep inwoners is die onder de armoedegrens
leeft;
• dat de realisatie van een voedselbank tot gevolg heeft dat deze groep inwoners aanspraak
kan maken op de hulp van een voedselbank;
• er mogelijk meer inwoners in Aalsmeer zijn die onder dergelijke omstandigheden moeten
leven dan tot nu toe bekend is bij de gemeente Aalsmeer;
Overwegende dat:
• het schrijnend is dat een groep inwoners onder de armoedegrens moet leven;
• dat hoe ook tegen het fenomeen voedselbank wordt aangekeken in een land met ons
(hoge) welvaartsniveau in ieder geval sprake is van een prijzenswaardig initiatief uit de
samenleving zelf, hetgeen past bij onze visie op de samenleving in de zin van eigen kracht
en het nemen van verantwoordelijkheid;
Roept het College op om:
• de initiatiefnemer zoveel als mogelijk te faciliteren en te ondersteunen bij de oprichting van
de voedselbank;
• samen met de initiatiefnemer te bespreken op welke wijze het best tot een zodanige
informatie- en kennisuitwisseling kan worden gekomen dat cliënten van de voedselbank op
alle mogelijkheden worden gewezen om ook gebruik te maken van de (extra) ondersteuningsmaatregelen die de gemeente kan bieden;
En gaat over tot de orde van de dag.
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VOEDSELBANK BEGON IN
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Het initiatief voor een voedselbank in Aalsmeer is begonnen in een vergadering van de
Raad van Kerken in Aalsmeer (RvK). In eerste instantie werd door een werkgroep een
onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak. Dit resulteerde in een rapport waarin de
conclusie werd getrokken dat voor ongeveer 20 à 25 gezinnen een voedselbank noodzakelijk
is omdat ze te maken hebben met een dagelijks voedseltekort. Het rapport en de conclusie
werden door de RvK overgenomen. Er
volgde een opdracht om de haalbaarheid van een voedselbank nader te
onderzoeken. In de praktijk betekent
dit stappen zetten om te komen tot
oprichting van een voedselbank. Dat is
de fase waarin we ons nu bevinden.
Voor de voedselbank zal een Stichting
moeten worden opgericht. Die zal niet
verbonden zijn aan de RvK. Wel heeft
de RvK de wens uitgesproken om via
een bestuurslid verbonden te blijven.

V o ed s elb a n k A a lsm eer
W eb s i t e ( i n o n t wik k eli n g ) :
www.voedselbankaalsmeer.nl
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Via via is de werkgroep in contact gekomen met de Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn. Het
geluk wilde dat zij dit jaar het helpen bij de oprichting van een voedselbank als doel hadden gekozen. Intussen is er een prettig gesprek geweest tussen afgevaardigden van de
Rotary en de werkgroep. De werkgroep heeft een verlanglijstje mogen inleveren en de
Rotary gaat daarmee aan de slag. Het ziet er veelbelovend uit!

