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   Nieuwsbrief 13 
   December 2012 

  

              Voedselbank: niet meer weg te denken 

 

De Voedselbank staat nogal eens in de belangstelling de laatste tijd. Zowel landelijk als ook lokaal is 

er regelmatig een item dat de media haalt. Aan de ene kant is dat mooi. Zeker als daarmee het werk 

van de Voedselbank wordt gewaardeerd en ondersteund. En vaak is dat het geval. Dat merken we ook 

door alle steun die we in Delft e.o. mogen ondervinden. Velen nemen initiatieven om de voedselbank 

aan voedsel te helpen door inzamelingen en andere acties. Steeds meer voedselproducenten, winkeliers 

en andere organisaties zijn bereid ons te helpen aan goede producten. Het is zelfs zo dat, hoewel regio 

Haaglanden voor de donderdag na Kerst in verband met de voorliggende feestdagen geen voedsel 

kunnen leveren, het er  naar uit ziet dat wij die dag gewoon een volwaardig pakket aan onze cliënten 

zullen kunnen verstrekken.   

Dankzij donaties van instellingen en particulieren kunnen we ook een gezond financieel beleid voeren. 

Goed voor onze cliënten en heel bemoedigend allemaal voor de vrijwilligers die zich wekelijks 

inzetten.  

De andere kant van de medaille is dat het werk van de voedselbank steeds meer nodig blijkt te zijn. 

Het aantal huishoudens dat op ons rekent neemt alsmaar toe. Vooral de laatste maanden van het jaar is 

dat goed merkbaar. Inmiddels is het 

aantal ingeschreven huishoudens boven de 280 uitgekomen. En er zijn veel schrijnende gevallen bij 

van bijvoorbeeld eenoudergezinnen met kinderen die in de problemen zijn gekomen. Maar ook 

ZZP’ers die langere tijd geen werk meer vinden of huishoudens die door de huizen en 

hypotheekproblematiek het hoofd even niet meer boven water kunnen houden. 

Dat geeft uitdagingen op alle gebieden: Toenemende voedselbehoefte, toenemende behoefte aan 

transport en opslagruimte, toenemende kosten en gewoon meer werk. 

Uw steun blijft dan ook onverminderd nodig. We zijn erg  blij en dankbaar dat we die het afgelopen 

jaar weer in ruime mate hebben mogen ondervinden.  

En: we blijven ook in het nieuwe jaar op u rekenen! 

Gezegende kerstdagen en een goed Nieuwjaar toegewenst. 

 

Hans Mostert (voorzitter) 

 

Organisatie ontwikkeling 

Het groeiend aantal cliënten stelt de Voedselbank voor de nodige uitdagingen. Het totaal aantal 

pakketten dat we in 2012 hebben uitgedeeld, gaat de 10.000 heel ruim overschrijden. Dat is ruim 15% 

meer dan vorig jaar. Vooral de tweede helft van het jaar zagen we een sterke stijging. Een toenemende 

behoefte aan voedsel dus. Gelukkig kunnen we tot nu toe elke week nog steeds een zeer acceptabel 

pakket samenstellen. Met dank aan alle goede gevers van voedselproducten.  
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Ook de organisatie moet meegroeien, zowel kwantitatief als kwalitatief. Daar werken we hard aan 

door verbeteracties op het gebied van voedselveiligheid, vrijwilligersbeleid en administratie. Het 

vrijwilligersbestand moet op peil blijven of heeft vervanging nodig. Zo treedt de huidige secretaris van 

het bestuur terug per 31 maart 2013 en moet het team van sociaalfinancieel adviseurs uitgebreid 

worden.  Verder kan de voedselbank  niet zonder de steun uit brede lagen van de samenleving.  

Daarom is de communicatie met allerlei organisaties in de samenleving en met particulieren die ons (al 

dan niet) steunen voor de Voedselbank van groot belang. Er zijn dus mensen nodig die daarvoor de 

vaardigheden hebben. Voor de vacatures kunt  terecht op onze website. 

 

Initiatieven en ondersteuners in het zonnetje 

We zijn blij met alle kleine en grote initiatieven ter ondersteuning van ons werk. 

Zonder hulp, in welke vorm dan ook, kan de Voedselbank niet bestaan. Veel organisaties en 

particulieren hebben ons het afgelopen jaar weer gesteund. Veel te veel om allemaal op te noemen. In 

elke nieuwsbrief willen we een aantal hiervan extra onder de aandacht brengen. Zo zijn we blij met 

alle lieve mensen die op donderdagochtend gewoon een tas met voedselproducten komen brengen. Net 

zoals we blij zijn met een niet meer zo mobiele mevrouw waar we voedselproducten mogen komen 

ophalen die ze voor ons gespaard heeft. En dan restaurant Olympia in de Hyppolitusbuurt die 

maandelijks een etentje beschikbaar stelt voor een ingeloot gezin van de voedselbank.    

 

Conservenactie 2012: “Blij met Blik” 

Dit is het thema van de tiende conservencollecte (CA 10) die dit najaar in de kerken is gehouden. Met 

veel succes mogen we wel zeggen. De actie breidt zich als een olievlek uit: dit jaar heeft zich weer een 

nieuw kerkgenootschap uit Delft aangemeld en vanuit de regio sluiten zich steeds meer kerken aan. 

Geweldig! Net als voorgaande jaren hebben verschillende scholen de blikkenactie als kerstactie 

geadopteerd. De uiteindelijke opbrengst is op dit moment nog niet bekend, maar een ding is zeker: 

onze ‘voorraadkelders’ zijn weer goed gevuld! “Blij met blik”, dat zijn we zeker, we bedanken ieder 

die er aan mee heeft geholpen, dan ook heel hartelijk 

 

CouvertExtra en kalenderactie 

CouvertExtra is het initiatief van een groot aantal Delftse Horeca bedrijven die elke week, onze 

voedselpakketten aanvult met een vers product. Op 2 december jl. kreeg dit initiatief een extra impuls 

door de introductie van de Barmannen kalender. De verkoop van de kalenders en de bijbehorende 

veiling waren een enorm succes met een opbrengst, waarvan we alleen maar konden dromen. We 

zullen daar als voedselbank dankbaar van gaan profiteren. Dank aan Horeca Delft en allen die hieraan 

hebben bijgedragen. 

  

Rabobank Kerstconcert en Kerstmarkt 

Van de Rabobank ontvingen we 140 kaarten voor het kerstconcert in de Oude kerk. Cliënten die daar 

heen wilden kregen een gratis toegangskaart met consumptiebon. Een prachtige kans om een mooi 

concert bij te wonen. We hebben dan ook veel enthousiaste reacties gekregen. 

Verder zijn we uitgenodigd om met een stand aanwezig te zijn op de Rabobank Kerstmarkt Zuid-

Holland Midden. Medewerkers van de Rabobank stellen daar hun eigen kerstpakket samen uit 

aanbiedingen van lokale ondernemers. Als zij dat willen kunnen ze een deel van hun te besteden 

budget voor de Voedselbank bestemmen.   

 

Verkoop van snijplanken 

Van Royal Delft, die de Voedselbank voor het jaar 2012 als doel had gekozen, hebben we ook nog 

enkele honderden mooie snijplanken gekregen om te verkopen. De planken zijn bijzonder gewild. Op 
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de Wei-Wij-dag in Schipluiden, 30 september jl, en tijdens de Slinger door de Wijk op 20 oktober 

hebben we ze verkocht. We zijn Royal Delft zeer erkentelijk dat ze op deze manier Sinterklaas hebben 

willen helpen. De acties van de Goede Doelen Commissie van Royal Delft voor onze voedselbank zijn 

half december afgesloten met een grote ‘eindejaarsgift’, waar we zelfs de eerste maanden van 2013 

nog uit kunnen putten.  

 

Sinterklaas en Kerstvieringen 

Veel scholen, bedrijven en particulieren helpen ons of hebben ons geholpen om met onze cliënten en 

hun kinderen een mooie decembermaand te kunnen hebben.  Sint Nicolaas kwam met zijn Pieten op 

donderdag 29 november naar de Immanuëlkerk, de Adelbertkerk en de Hofkerk. Voor alle kinderen 

tussen 0 en 12 jaar bracht hij cadeautjes en wat lekkers mee. M25, SNA, Het Goede Doelenwinkeltje, 

Royal Delft en enkele particuliere sponsors hielpen hem hierbij. Ook voor de kerstuitdeling op 20 

december wordt goed gezorgd door vele inzamelingen, sponsoren en donateurs. We kunnen onze 

cliënten een mooi, goed gevuld kerstvoedselpakket aanbieden. Daarnaast zijn er kerstcadeautjes voor 

de kinderen. 

 

Stagebeleid gewijzigd 

In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over ons  stagebeleid. Inmiddels hebben we geleerd dat 

het, vanwege de beperkte werktijden en de beperkte begeleidingscapaciteit, heel lastig is om 

maatschappelijke stagiaires goed op te vangen bij de Voedselbank. Daarom hebben we besloten dat we 

per 1 januari 2013 uitsluitend stagiaires van relevante beroepsopleidingen (MBO, HBO en WO) 

aannemen, die in schooltijden beschikbaar zijn. In overleg met de school en de stagiaire zullen we op 

individuele basis de stage-inhoud vastleggen. De algemene stage opdrachten worden van onze website 

verwijderd.  

 

Kerstgroet 

Kerstmis, het grote feest van de geboorte van de Heer. God, die als mens, als klein en weerloos kind 

wordt geboren in een stal. God, die een nieuw begin met de mens maakt, verlossing, heil en genade 

brengt. Hij die weer licht brengt in de duisternis van de nacht. Dit zijn natuurlijk mooie woorden, 

theologisch verantwoord, maar ze zijn tegelijkertijd ook zo leeg en zinloos als Kerstmis helemaal geen 

feest voor je is. Kerstmis dreigt voor steeds meer Nederlanders een ‘feest’ van gebrek en tekort te 

worden. Steeds meer mensen raken in de problemen en doen een beroep op de hulp van de 

Voedselbank. Het aantal gezinnen dat serieus in de problemen zit, stijgt in 2012 tot boven de 580.000. 

Wat vermag ons geloof hierin? Waar kan het ons helpen? Ik denk dat de sleutel ligt in de manier 

waarop Jezus in het kleine en weerloze mens werd. Ik denk dat het antwoord ligt in het leven dat Jezus 

Christus ons voorleefde. Hij die klein en weerloos werd geboren, Hij die zijn leven lang opkwam voor 

de geknechte en vertrapte mens. Hij is het die ons de weg wijst. Zoals de dichter Lucebert ooit zei: 

”Alles van waarde is weerloos”. We kunnen als Voedselbank niet anders dan in de voetsporen van de 

Heer treden en opkomen voor de mens in nood: zij zijn even waardevol als weerloos. De ‘werken van 

barmhartigheid’ wijzen ons daarin de weg. Dat Kerstmis voor ons allen geheiligd en gezegend moge 

zijn!  

 

 

 

 

 

 

           

Stichting Voedselbank Delft                                                           

Postadres : De Colignystraat 136, 2628 HG Delft  

Telefoon : 06-30322255 (van 10 - 12 uur op werkdagen)  

e-mail  : voedselbankdelft@gmail.com 

    nonfoodbankdelft@gmail.com 

gironummer :  4276992 t.n.v. STICHTING VOEDSELBANK DELFT 

website  : www.voedselbankdelft.nl 
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