Nieuwsbrief Voedselbank Gouda 2016
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.
We kunnen terugkijken op een bijzondere periode, waarin de Voedselbank Gouda en omstreken tien
jaar bestond. Niet iets om te vieren, maar wel de aandacht waard. Zo hebben we in oktober extra
pakketten uitgedeeld. Ook organiseerden we samen met de gemeente Gouda een symposium over
wat we kunnen doen voor mensen die met heel weinig geld moeten rondkomen. Op 5 november was
er een sponsordiner, waarbij leerlingen van het ID College in de aula van de Goudse Waarden het
hoofdgerecht verzorgden en Goudse restaurants de voor- en nagerechten. De organisatie was in
handen van de Lions Clubs Gouda. De leden daarvan steunden ons ook op andere manieren,
bijvoorbeeld via de verkoop van een kalender; de opbrengst was maar liefst 2000 euro.
We zijn heel blij met alle steun die we mogen 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 gaf Heleen Bartels een harpconcert waarvan ze de opbrengst bij ons
kwam brengen. Jasmyne heeft haar zakgeld besteed aan een zelf samengesteld voedselpakket. Een
afdelingsleider van een school riep zijn leerlingen en docenten op om een pak koffie, een pot
pindakaas en een fles shampoo in te leveren.
Wilt u een actie organiseren, of heeft u een vraag? We horen het graag via
voedselbank.gouda@gmail.com of via het contactformulier op www.voedselbankgouda.nl.
Dries Nagtegaal
Voorzitter Voedselbank Gouda en omstreken

Jasmyne met haar zelf samengestelde pakket

Scholen
De maatschappelijke stage is niet meer verplicht, maar gelukkig zijn er wel Goudse scholen die hun
leerlingen op pad sturen. Onder andere naar de Voedselbank Gouda. Ze hebben op donderdag
geholpen met het inpakken en uitdelen van de pakketten. Leerlingen van de Goejanverwelleschool
kwamen na een spreekbeurt van één van hen op excursie bij de Voedselbank Gouda. Ze hebben
geholpen bij het inpakken van de kratten. Leerlingen van praktijkschool Het Segment kwamen in
december langs om te helpen bij het verdelen van de spullen van de kerstinzamelactie.
Inzamelacties
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:
 28 maart in winkelcentrum Bloemendaal
 28 maart in Reeuwijk
 30 mei in de Jumbofilialen in Bodegraven
 12 september bij de PLUS-supermarkten in Gouda
 19 september in winkelcentrum Goverwelle
 19 september bij de rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht
 13 december in kerken in de regio
Wilt u ook een inzamelactie organiseren? Neemt u dan contact met ons op via
voedselbank.gouda@gmail.com.

Inzamelactie bij een van de PLUS-supermarkten

Kaartjes
Op zaterdag 6 juni zijn ruim tachtig mensen uit de wijk Korte Akkeren in Gouda een dagje uit
geweest. Deze mensen zijn afhankelijk van de Voedselbank en hebben het niet breed. Een mooie
reden om hen eens een hele dag in het zonnetje te zetten, vonden vijf leerlingen en twee docenten
van de GSR en geloofsgemeenschap OverHoop.
Toneelgroep De Goudsbloem bestaat uit leerkrachten van verschillende scholen in Gouda. Ze
sponsorden, samen met de Rotary, kaarten voor de voorstelling Boekenwurm in juni 2015.
Van 2 tot en met 7 juni deed Circus Renz Gouda aan. We hebben voor alle vijf de voorstellingen
honderd vrijkaarten gekregen.
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; producten die gekoeld moeten blijven, worden bijvoorbeeld
vervoerd in koelboxen en –dekens en worden zo laat mogelijk uitgedeeld. De Voedselbank Gouda
ontving op 9 april het certificaat ‘Code Groen voor voedselveiligheid en hygiëne’.
Symposium
Op 4 november organiseerden de gemeente Gouda en de Voedselbank Gouda en omstreken een
conferentie. Centrale vraag daarbij was hoe je kunt voorkomen dat mensen zo weinig te besteden
hebben dat ze geen eten kunnen kopen. Wethouder Rogier Tetteroo (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) startte met een citaat van Simon Carmiggelt: ‘Geld maakt niet gelukkig. Dat heeft
het met armoede gemeen.’ Hij zei dat we met zijn allen armoede moeten bestrijden: organisaties,
onderwijs, bedrijven, professionals en vrijwilligers. “De centrale vraag bij onze inspanningen is: Hoe
kunnen we onze inspanningen meer effect geven, de mensen die het nodig hebben beter bereiken
en het effect van onze schuldhulpverlening verbeteren en verduurzamen? We willen kijken hoe we
ervoor kunnen zorgen dat mensen voldoende middelen van bestaan hebben of voldoende grip
hebben op hun geld, zodat ze kunnen blijven meedoen in onze samenleving. Die vraag willen we niet
alléén beantwoorden, maar samen met diegenen die bijna iedere dag te maken hebben met mensen
in armoede, of over armoedebestrijding een gefundeerde mening hebben.” Na de stadsconferentie
werden er twee werkgroepen opgericht: één die zich richt op (preventie van) schulden en één die
zich richt op verstrekken en meedoen. Aanmelden voor een werkgroep kan via
secretariaat.dmo@gouda.nl.

Sponsordiner
Op 5 november was het tweejaarlijkse sponsordiner, traditiegetrouw bereid door leerlingen van het
ID College in de aula van de Goudse Waarden. Horecaondernemers sponsorden het voor- en
nagerecht. Verschillende sprekers en musici (waaronder Tania Kross) zorgden voor een gevarieerde
avond. Ook waren er een veiling en een loterij. Net als bij de vorige drie sponsordiners was de
organisatie deels in handen van de Goudse Lions Clubs. De opbrengst van het diner was 10.500 euro.

Arie Jacob Brokking van het ID College presenteert met één van zijn leerlingen het hoofdgerecht
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. 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.
De Voedselbank Gouda en omstreken heeft een aantal giften gekregen. Niet alleen van particulieren,
maar bijvoorbeeld ook de opbrengst van collectes in kerken en van statiegeldbussen in
supermarkten. Banketbakkerij De Vlaam heeft de opbrengst van de verkoop van tasjes aan ons
gedoneerd. In december waren er verschillende acties waarvan de opbrengst (deels) voor de
Voedselbank was, zoals het Glazen Huis in Bodegraven, de Winterfair in de Sint Janskerk en een actie
van de regionale omroepen, waaronder Omroep West.
Zorgpartners Midden-Holland heeft de Voedselbank en Non-foodbank Gouda en omgeving gesteund
met een donatie ter waarde van € 5.000,-.
Wilt u meer informatie? Bekijk dan ons jaarverslag over 2015. Het staat op
www.voedselbankgouda.nl.

