Nieuwsbrief Voedselbank Gouda 2017
Het is inmiddels traditie geworden dat de Voedselbank Gouda en omstreken aan het begin van het
jaar een nieuwsbrief uitbrengt. Een brief waarin we schrijven over onze activiteiten in de afgelopen
maanden en waarin we vooruitblikken op de toekomst.
Iedere week delen we zo’n 350 voedselpakketten uit aan mensen die (tijdelijk) wat ondersteuning
kunnen gebruiken. Wie een pakket nodig heeft, kan contact opnemen met een hulpverleningsorganisatie, zoals het Leger des Heils, Kwadraad en het Sociaal Team. Van belang is het bedrag dat
beschikbaar is voor het levensonderhoud: om wekelijks boodschappen van te doen, kleding te kopen,
enzovoort. De toekenningscriteria zijn per 1 januari 2017 gewijzigd. Met enige regelmaat hebben we
een bijeenkomst met de hulpverleningsorganisaties, waarin bijvoorbeeld de toekenningscriteria en
nieuwe initiatieven worden besproken. Zo maakten we samen met het Diaconaal Consulaat een
boekje over handige, goedkope of gratis adressen in Gouda. Het is uitgedeeld bij de Voedselbank en
het is te vinden op https://voorhetzelfdegeld.wordpress.com.
We zijn heel blij met alle steun die we ook in 2016 weer mochten ontvangen. Van bedrijven en
(kerkelijke) organisaties, maar zeker ook van particulieren. Ze gaven gul tijdens inzamelacties in
winkelcentra en kerken en organiseerden zelf acties. Zo verkochten Richard Plasschaert en Eliël Lok
broodplanken; de opbrengst van € 1200,- is voor de Voedselbank. Maurits van de Sande maakt
muurbanken en wij krijgen € 10,- van elke verkochte bank.
Veel mensen besloten hun statiegeldbonnen niet in te wisselen voor geld, maar ze te doneren bij
bijvoorbeeld de Albert Heijn in Goverwelle en de Jumbo in Bloemendaal. Bij beide supermarkten
leverde dat ruim € 3.000,- op, waarvan we groente en fruit hebben gekocht. Bij sommige
supermarkten staat gedurende het hele jaar een statiegeldbus voor de Voedselbank (zoals MCD in
Gouda), bij andere is de opbrengst van één maand voor ons (zoals de Jumbo in Bodegraven).
Van speeltuin De Sluis kregen we toegangskaartjes voor ‘onze’ kinderen. Klanten van tankstation
Peut in Moordrecht konden doneren aan goede doelen, waaronder de Voedselbank Gouda.
In deze nieuwsbrief noemen we enkele activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden. Meer
informatie over ons vindt u op www.voedselbankgouda.nl en www.twitter.com/@voedselbnkgouda.
Wilt u een actie organiseren, of heeft u een vraag? Neemt u dan contact met ons op via
voedselbank.gouda@gmail.com.
Dries Nagtegaal
Voorzitter Voedselbank Gouda en omstreken

Scholen
Basisschool De Goudakker heeft in het kader van Pay it Forward voedsel ingezameld voor de
Voedselbank Gouda en omstreken. Regelmatig controleerden de kinderen wat er in de dozen in de
centrale hal verzameld was! De producten zijn naar de Voedselbank gebracht en zijn meteen
verdeeld over de pakketten voor onze cliënten. Dank aan alle leerlingen voor hun hulp!
In mei kwamen ongeveer veertig leerlingen van de Jacobus Koelmanschool uit Krimpen a/d IJssel op
bezoek bij de Voedselbank Gouda. Ze namen diverse levensmiddelen en een envelop met geld mee.
Ze hebben informatie gekregen over wat we doen en ze hebben de lockers en koel- en vriescellen
bekeken. Vervolgens hebben ze geholpen met het vullen van de voedselpakketten.
Leerlingen van de Goejanverwelleschool kwamen na een spreekbeurt van één van hen op excursie bij
de Voedselbank Gouda.
Op 21 juni verzorgen studenten van de Driestar
Hogeschool in de Goudse Sint Janskerk een
leerlingenconcert. Cliënten en vrijwilligers van de
Voedselbank Gouda en van Inloophuis Domino
werden hiervoor uitgenodigd. De opbrengst van de
collecte tijdens het concert en de opbrengst van de
verkoop van stroopwafels op school is voor beide
organisaties.

Willen uw leerlingen een actie verzorgen voor de
Voedselbank Gouda en omstreken of wilt u met
een deel van de klas een donderdagochtend
helpen? We horen het graag via
voedselbank.gouda@gmail.com of via het
contactformulier op www.voedselbankgouda.nl.

Inzamelacties
Van 23 t/m 30 januari 2016 was Navigate North. Verschillende teams reden in zeven dagen zo’n 7000
kilometer. Ze zamelden geld in voor goede doelen. Team Unique heeft gekozen voor de Voedselbank
Gouda en omstreken! Want: “Wij hebben voor dit doel gekozen omdat niemand in Nederland naar
de Voedselbank hoeft te gaan om daar hun ‘boodschappen’ te halen.” We zijn heel blij met de inzet
van Gerrit-Jan Hans en Isabelle Hans én met de prachtige opbrengst van 7.000 euro!

Kirsten en Michael van de Leo Club Gouda brachten 150 rugzakjes gevuld met een broodtrommel en
een beker. Het geld hiervoor was al eerder ingezameld, tijdens een tekenactiviteit voor kinderen in
winkelcentrum Bloemendaal. Winkeliers zorgden voor de knutselspullen en doneerden een bedrag
aan de Leo’s. De Leo’s verkochten klavertjes vier. We bedanken hen, de winkeliers en alle mensen
die gedoneerd hebben!

Klanten van Plussupermarkten konden sparen voor een boodschappenpakket ter waarde van 50
euro. Als mensen de zegeltjes niet wilden, kregen ze de vraag of ze dan bestemd mochten worden
voor de Voedselbank. Ook konden klanten er zelf voor kiezen om zegeltjes of (incomplete)
spaarkaarten in een doos te doen. In totaal zijn er ruim tweehonderd boodschappenpakketten
ingezameld door Plus van Ee aan de Constantijn Huygensstraat en Plus Koornneef aan
de Thorbeckelaan. De pakketten werden op 1 februari overhandigd aan de Voedselbank Gouda.

Richard Plasschaert en Eliël Lok van VanStoerHout uit Gouda bedachten een mooie actie: ze maakten
broodplanken en verkochten die; de opbrengst was voor de Voedselbank Gouda.

De producten voor onze voedselpakketten komen van het distributiecentrum in Rotterdam, winkels
uit de regio en kassen. Wekelijks worden goederen uitgewisseld met andere voedselbanken, zoals
die van Alkemade (Roelofarendsveen), Schoonhoven, Alphen aan den Rijn en Delft. Daarnaast
hebben we particulieren tijdens inzamelacties gevraagd om artikelen te kopen, zoals koffie, thee,
vruchtensap, jam, pindakaas, hagelslag, conserven, soep in blik, shampoo, douchegel, tandpasta en
schoonmaakmiddelen.






Er hebben acties plaatsgevonden op:
19 maart in winkelcentrum Bloemendaal
19 maart in Reeuwijk
17 september in winkelcentrum Goverwelle
19 december in de Goudse kerken

De Goudse Lionsclubs organiseren ieder jaar een actie waarbij waardepunten van Douwe Egberts
worden ingeruild voor pakken koffie. Dit leverde in 2016 maar liefst 1.140 pakken koffie op.
Wilt u ook een inzamelactie organiseren? Neemt u dan contact met ons op via
voedselbank.gouda@gmail.com of via het contactformulier op www.voedselbankgouda.nl.

Vrijwilligers
Elke donderdag zijn van 9.00 tot 17.00 uur ongeveer veertig vrijwilligers actief met het klaarmaken
van de pakketten en het uitdelen ervan in de middag. Daarnaast zijn vrijwilligers actief die zich met
name bezighouden met het vervoer. In 2016 hebben ongeveer zestig mensen geïnformeerd naar
vrijwilligerswerk. Zo mogelijk wordt met iedereen contact opgenomen om informatie te geven, te
bespreken wat men wil en kan, maar ook waarom men kiest voor de voedselbank. Afhankelijk van de
behoefte van de voedselbank wordt er een afspraak gemaakt om een keer mee te lopen. Het
aannemen van de medewerkers en de introductie wordt met zorg gedaan om de goede sfeer die er is
te kunnen handhaven. Ook beroepskrachten van met name Gemiva en de Sociale Teams informeren
of er plaats is voor iemand met een beperking of bijvoorbeeld in een integratieproject zit. Met hen
wordt overlegd of de Voedselbank die mogelijkheid kan bieden. De Voedselbank is een sociale
instelling die zeker openstaat voor deze hulpvragen. Op dit moment hebben we eveneens
medewerkers uit onder andere Somalië en Irak. Zij melden zich bij ons omdat ze willen helpen, maar
ook de Nederlandse taal willen oefenen. Het belang bij alle vragen is de afweging of het de sfeer en
het individuele belang ten goede komt.
De voedselbank heeft regelmatig leerlingen die een maatschappelijke stage willen doen. Met
meerdere scholen is contact om die stages mogelijk te maken. Op 1 september 2016 heeft een klas
van de Driestar meegeholpen in het kader van de introductie. Als de medewerkers hierop voorbereid
zijn, maken zij graag ruimte voor de leerlingen.
Ook de politiek helpt regelmatig mee; zo kwamen op 14 januari 2016 vertegenwoordigers van CDA
Gouda langs.
Op 25 november 2016 vond de jaarlijkse bijeenkomst voor alle medewerkers plaats. Naast een
gezellig samenzijn met een hapje en een drankje werd iedereen geïnformeerd over het
calamiteitenplan zoals dat is opgesteld door Voedselbanken Nederland, de landelijke vereniging
waarbij wij zijn aangesloten.
Grada Jaspers
Voedselveiligheid
Natuurlijk doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de producten die we krijgen, op de juiste
manier bij onze cliënten terechtkomen. De voedselbanken werken nauw samen met de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo is er een handboek opgesteld op het gebied van
voedselveiligheid; de NVWA controleert of de voedselbanken zich daaraan houden. Cliënten mogen
er vanuit gaan dat ook bij de voedselbanken op een correcte, hygiënische manier wordt omgegaan
met de spullen die worden verstrekt.
Zo krijgen wij van diverse supermarkten in Gouda en omgeving vlees en vleeswaren, die aldaar voor
ons zijn ingevroren en door ons met een koelauto worden opgehaald en opgeslagen in de
diepvriescel. In 2016 hebben wij voor de uitdeelpunten Gouda, Bodegraven en Reeuwijk de
beschikking gekregen over vrieskisten/-kasten, waardoor wij deze producten op de juiste
temperatuur weer kunnen uitdelen.
Kees Zeelenberg

Financiën
De Voedselbank Gouda is een vrijwilligersorganisatie en het merendeel van onze producten krijgen
we aangeleverd. Toch hebben ook wij kosten, bijvoorbeeld voor de huur van het uitgiftepunt, het
vervoer van het voedsel en het kopen van extra groenten en fruit. In 2016 is onze verplichte bijdrage
aan het regionale distributiecentrum fors verhoogd als gevolg van de hogere kosten voor vervoer en
opslag van goederen.
Dankzij sponsors van allerlei aard (onder andere stichtingen) kunnen we ons werk doen, maar zonder
financiële zorgen zijn we niet. Mensen die een bijdrage willen storten, kunnen dat doen door geld
over te maken op NL76 INGB 0000836635, t.n.v. Stichting Voedselbank Gouda e.o. Ook staat er een
machtigingsformulier op de site. Verder kunnen mensen een gift vastleggen in een schriftelijke
overeenkomst met de Voedselbank. Daarvoor heeft de Belastingdienst een standaard formulier. Er
geldt dan geen drempel voor de gift, dus is het bedrag ieder jaar volledig aftrekbaar bij de aangifte
inkomstenbelasting. Buiten de in deze nieuwsbrief genoemde inzamelacties hebben we hulp
gekregen van Stichting Sint Jozef Paviljoen bij de aanschaf van een auto. Ook kregen we een bijdrage
van € 7.000,- van iemand die zijn bedrijf heeft verkocht. Dank voor alle steun!
Ondanks alle mooie acties hebben we geconstateerd dat de bijdragen van onze sponsoren over 2016
minder waren dan de jaren daarvoor, waardoor wij een verlies van ruim €20.000 hebben geleden. Dit
kunnen we opvangen met onze buffer. Om te voorkomen dat wij in 2017 weer met een negatief
resultaat worden geconfronteerd, hebben wij besloten om bedrijven als het uwe te benaderen om
voor een aantal jaren onze stichting te sponsoren voor een bedrag van €1.000 per jaar (meer mag
natuurlijk ook). Met een dergelijk bedrag kunnen grotendeels de verse groenten en fruit voor een
maand gefinancierd worden.
Wilt u meer informatie? Kijk dan op voedselbankgouda.nl of op twitter.com/voedselbnkgouda.

