
 

De Voedselbank Stichting Delft 
 

 

We brachten een bezoek aan de Voedselbank aan de Schieweg 
87 k te Delft. De Voedselbank is in het leven geroepen omdat de 
armoede in Nederland alsmaar groter is geworden. Wij werden 
hartelijk ontvangen door de heer Hans Mostert en tijdens de koffie 
stak hij van wal. Vanuit de gezamenlijke kerken is het idee 
ontstaan. De doelstelling is armoedebestrijding en dit gebeurt 
d.m.v. het tegengaan van voedselverspilling. In Delft en 

omstreken maken nu al 400 gezinnen gebruik van de Voedselbank. De gezinnen 
worden van tevoren gescreend om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. 
Er werken ruim 60 medewerkers, allen vrijwilligers, om de voedselpakketten samen 
te stellen. Zij doen dit werk met veel passie. Er gaan 20 à 25 producten in een 
pakket. Het voedsel komt van bakkers, groenteveilingen, supermarkten en 
particulieren. Ook de horeca in Delft draagt zijn steentje 
bij. Er zijn zes uitdeelpunten waar de voedselpakketten 
gehaald kunnen worden. Er blijft niets aan de strijkstok 
hangen. Natuurlijk zijn er ook kosten: het magazijn dat 
gehuurd moet worden, drie wagens die de goederen 
ophalen en naar de uitdeelpunten brengen. U kunt het 
werk van de Stichting Voedselbank Delft financieel 
steunen door een bijdrage over te maken op rekening NL 62 INGB 0004 2769 92 
t.n.v. Stichting Voedselbank Delft. De belastingdienst heeft deze stichting 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI dossier 52914). Dat 
betekent dat uw giften aan onze stichting bij uw belastingaangifte afgetrokken mogen 
worden. U doet de Voedselbank een groot plezier. Meer informatie: 
http://www.voedselbankdelft.nl Naast de Voedselbank zijn er nieuwe initiatieven 
ontstaan, bijvoorbeeld de Vakantiebank en stichting Hiep hiep Hoera! voor mensen 
met een kleine beurs om hun kinderen een leuk verjaardagsfeestje te geven. 
Daarnaast is er de Non Foodbank, denk aan tweedehands koelkasten, bankstellen, 
wasmachines, tv’s en fietsen. Stichting de Buurvrouw; hier kunnen mensen met een 
kleine beurs terecht voor kleding.  
 
 
Ank Hollestelle en Jolanda Oosterman. 
          

 


