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Waarom ik hier voor heb gekozen……
Mijn oma heeft 11 jaar geleden samen met een paar andere
mensen in Huizen een voedselbank opgericht . En toen zijn wij
ongeveer een half jaar geleden daar gaan kijken . Ik vond het heel
interessant . En ik wilde er meer over weten
Dus daarom heb ik hiervoor gekozen
Ik hoop dat jullie hier wat van leren

Hoofdstuk 1
Wat is de voedselbank ??
De voedselbank is een plek waar mensen met geldproblemen die
geen eten kunnen kopen een voedselpakket kunnen krijgen.
Hulpverleners vullen een formulier in die ze vervolgens naar de
voedselbank sturen. De voedselbank bekijkt dat formulier en kan
dan zeggen of die persoon in aanmerking komt voor een
voedselpakket. Die mensen krijgen één keer per week een krat met
eten.

Hoofdstuk 2
Wanneer is de voedselbank opgericht ??
In Rotterdam is de eerste voedselbank opgericht dat gebeurde in
2004 . In Huizen werd er ook een voedselbank opgericht dat
gebeurden in 2006 . Nu zijn er in Nederland ongeveer 160 best veel
dus  !!! .
Intussen zijn er in de hele EU overal voedselbanken . dat is heel
goed, want anders zouden heel veel mensen geen eten hebben .

Hoofdstuk 3
Wie mogen er bij de voedselbank komen ??
Eigenlijk alle mensen die te weinig geld hebben om eten te kopen .
En als de voedselbank gezegd heeft dat hij/zij een voedselpakket
mag . Er zijn dus ook veel kinderen die geen eten hebben  die dan
toch eten bij de voedselbank kunnen krijgen en gelukkig niet op
een lege maag naar school moeten  . Gemiddeld 40% van de
cliënten heeft kinderen best veel dus  .
In 2015 waren er 445 kinderen en in 2016 310 kinderen in Gooi en
Omstreken (Huizen, Laren, Hilversum, Weesp, Baarn, Soest)

Hoofdstuk 4
Wie werkt er bij de voedselbank ??
Er werken alleen maar vrijwilligers dus ze krijgen er geen geld
voor, daarom kan je het niet als een gewone baan doen, je kan het
wel doen naast je gewone baan .
Er werken gepensioneerden en mensen die tijdelijk geen werk
hebben, ook een aantal asielzoekers. Er zijn meer dingen te doen
dan alleen voedsel uitdelen zo als : het regelen van het krijgen van
voedsel, ophalen, uitzoeken, sorteren en opslaan van het voedsel.
De chauffeurs brengen de pakketten naar de uitgiftepunten, waar
het allemaal wordt uitgedeeld.
Ook heeft de voedselbank een volkstuin waar mensen in tuinieren
en zo zomers voor verse groente zorgen.

Hoofdstuk 5
Wat kun je krijgen bij de voedselbank
Een voedselpakket kun je krijgen als de papieren officieel zijn .
Dat bestaat uit : noodzakelijke levensbehoeften zo als brood, (of
broodvervangers ) pasta/rijst of aardappels, zo mogelijk aangevuld
met beleg en (vers) fruit. Daarnaast uit extra’s die in betreffende
week voorradig zijn, zoals koffie, thee, sap, waspoeder en zulke
benodigdheden .
Alleen dat is niet het enige pakket : ook het noodpakket is daar een
van die krijgt iemand, als hij/zij plotseling in een noodsituatie
terecht is gekomen . In een noodpakket zitten niet altijd de zelfde
dingen dat licht aan de voorraad voedsel die er op dat moment is .
Om een noodpakket aan te vragen hoeven er niet eerst papieren
getekend te worden want daar is dan meestal te weinig tijd voor .
die papieren komen later wel / .

Hoofdstuk 6
Moet je geld geven aan de voedselbank ??

Nee de mensen die een voedselpakket nodig hebben hoeven geen
geld te betalen . De voedsel bank hoeft ook geen geld te geven om
eten te krijgen . waarom zul je je af vragen ?? de voedsel banken
kopen het niet ze krijgen alles omdat het voor mensen is die het
nodig hebben . de voedselbank heeft wel geld nodig : voor het
gebouw, de computers, vracht auto’s materiaal zo als kratten, de
vriescel, koelcel, pompwagen enz.

Hoofdstuk 7
Hoe komt de voedselbank aan al die spullen ??
De voedsel bank krijgt allemaal giften . van kerken, bedrijven, en
particulieren (dus gewone mensen ) en scholen. Ze hoeven
eigenlijk alleen maar naar de winkels zo als : Albert Hein, Jumbo,
Boni, Plus, enz te bellen best makkelijk. 

Hoofdstuk 8

Weetjes/fabeltjes & feitjes

Feit of Fabel?
Voedselbanken zijn in Nederland niet echt nodig. FABEL!
In Nederland leven er 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. Waarvan 288.000 kinderen.
Gemiddeld gaan maar liefst 1 op de 8 kinderen zonder ontbijt naar school. Tienduizenden kinderen
zitten dagelijks met honger in de klas. Voedselbanken zijn dus hard nodig!.
(Bron: CBS en Armoede in kaart 2016, Sociaal Cultureel Planbureau)
Feit of Fabel?
Voedselbanken zitten alleen in de grote steden. FABEL!
In Nederland zijn er 167 voedselbanken die voedselpakketten verspreiden via ruim 500
uitgiftepunten. Daarmee bestaat een dekking van 98% van de gemeenten.
Feit of Fabel?
Voedselbanken krijgen alleen maar afdankertjes. FEIT!
Veel van de aangeboden producten zijn inderdaad “afdankertjes”. Denk bijvoorbeeld aan rode kool
die net een tintje te licht van kleur is. Of producten met een foutje op de verpakking. Al het voedsel
voldoet echter wel aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Voedselbanken worden ook door de NVWA gecontroleerd
Feit of Fabel?
Bij de voedselbanken werken vast veel dure managers? FABEL!
Voedselbanken Nederland en de aangesloten voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers en
betalen geen salarissen. Ook niet aan bestuurders.
Feit of Fabel?
Mij overkomt dat niet! FABEL!
De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het iedereen kan overkomen. De nieuwe armen in
Nederland zijn ook ZZP-ers, ondernemers, mensen met een baan.
Feit of Fabel?
Voor klanten is het voedselpakket gratis! Feit!
Maar om een pakket uit te kunnen leveren, worden kosten gemaakt. Denk bv aan wat gekoeld
vervoer kost… Of wat diepvriezers en diverse koelkasten kosten (aanschaf, onderhoud, stroom).
Feit of Fabel?
De Overheid heeft de voedselbanken opgericht? FABEL!
De eerste voedselbank werd in 2002 in Rotterdam opgericht door Clara en Sjaak Sies. Sindsdien
hebben vele vrijwilligers voedselbanken opgericht in vele gemeenten. Voedselbanken zijn
onafhankelijke organisaties opgericht en gerund door vrijwilligers. Wij ontvangen voedsel en
donaties van bedrijven, instellingen, particulieren en in enkele gevallen van lokale overheden.
Feit of Fabel?
Geen voedselpakket zonder traject? Feit!
Voedselbanken streven ernaar dat klanten zo snel als mogelijk weer zelfstandig kunnen functioneren
in de maatschappij. Naast een voedselpakket ontvangt een klant ook gerichte hulp.
Feit of Fabel?
Iedereen kan zomaar klant worden van de voedselbank? FABEL!
Voedselbanken hanteren (landelijk) strakke criteria om klant te kunnen worden.
Feiten:
● Jaarlijks redden de voedselbanken zo’n 40 miljoen goede voedingsmiddelen van
vernietiging (geschatte waarde 60 miljoen euro)
● 8% van de mensen die in armoede leven heeft onvoldoende geld voor een volwaardige
maaltijd om de dag.
● Wekelijks ontvangen 34.000 kinderen eten van de voedselbanken. Dat is een PSV
stadion vol.
● Minder dan 0,5% van verspild voedsel bereikt ons.
● Minder dan 0,5% van de bevolking komt naar een Voedselbank

Hoofdstuk 9
Samenvatting /the end
De voedselbank lijkt eigenlijk op een soort bedrijf met veel
opslagruimte en ook veel lekker eten  . super leuk
Toen ik er was zag ik veel dingen zo als een kantoor, een vergader
ruimte ezv. Het lijkt op een bedrijf alleen dan anders . 
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Ik hoop dat jullie hier wat van hebben geleerd
Ik vond het super leuk om te maken
Mirte 2-7-2017

The End 

