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Stichting Vrienden van Voedselbank  Papendrecht 

  

Stukje van de Voorzitter van de 
Stichting Vrienden van de 
Voedselbank: Hans Lubbers     

 
   

Missie Vrienden van de Voedselbank 
   

Het ondersteunen van de 
Voedselbank Papendrecht en –in 
voorkomende gevallen- andere 
voedselbanken in de 
Alblasserwaard. 
Dit doel tracht de Stichting te 
verwezenlijken door het verwerven 
van geldelijke middelen en 
daarmee verbonden activiteiten.  
 

De Voedselbank 

Nederland is een 

particulier initiatief 

dat een schakel wil 

vormen tussen 

enerzijds de 

verspilling bij de 

levensmiddelen-

producenten en 

anderszijds de 

groeiende armoede 

in Nederland. 
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Beste vrienden van de 
voedselbank, 
 
Inmiddels is onze vorige 
nieuwsbrief al weer enige 
tijd geleden door ons 
uitgebracht, hoog tijd voor 
een update van de 
ontwikkelingen van onze 
stichting en in het 
bijzonder Voedselbank 
Papendrecht. 
 
Nadat enige tijd geleden 
één van de coryfeeën van 
de voedselbank 
Papendrecht, Bert de 
Ruiter afscheid had 
genomen, hebben wij 
onze zorg uitgesproken 
over het tekort aan 
bestuursleden van de 
voedselbank.  

Zeker in de huidige tijd 
met een ambitie om 
een andere locatie 
aan te trekken en de 
hevige concurrentie in 
goede doelen 
acties,  waarin de 
positionering van de 
voedselbank heel veel 
aandacht 
vraagt.  Onze stichting 
heeft zich hard 
gemaakt voor een 
daadkrachtig bestuur 
bij de Voedselbank en 
hebben samen met 
onze wethouder Dhr. 
J.N. Rozendaal naar 
structurele oplossingen 
gezocht.  

Wij zijn dan ook 
bijzonder content dat 
de bestuur posities 
door bekwame, 
enthousiaste mensen 
zijn ingevuld en dit 
geeft ons veel 
vertrouwen voor de 
toekomst van de 
Voedselbank 
Papendrecht. 
Wij zijn dan ook van 
mening dat het 
nieuwe bestuur de 
ambities van de 
Voedselbank goed 
kan invullen en wij 
wensen ze daarmee 
veel succes.  
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Lubbers 



 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Stukje van Chris de Haan; Voorzitter van 
de Voedselbank Papendrecht 

 

  

 

 

 

 
 
 
Doelstelling 
De Voedselbank 
Nederland is een 
particulier initiatief 
dat een schakel wil 
vormen tussen 
enerzijds de 
verspilling bij de 
levensmiddelenpro-
ducenten en 
anderzijds de 
groeiende armoede 
in Nederland. 
In de productie wil 
wel eens wat mis 
gaan: verkeerde 
sticker, foute 
codering, tekstfout 
op de verpakking. 
Zaken die niets 
afdoen aan de 
kwaliteit van een 
artikel, maar om 
deze redenen in 
grote hoeveelheden 
vernietigd worden. 
Nederland is het 14e 
land in Europa, 
aangesloten bij de 
Europese Federatie 
van Voedselbanken. 
 

 

Algemeen Dagblad  
16-04-2016 
 
De voedselbank in 
Papendrecht groeit uit zijn 
jasje. Het aantal cliënten is 
flink gegroeid waardoor 
het pand te klein is 
geworden. Er is niet 
genoeg ruimte om de 
voedselpakketten in te 
pakken en uit te delen. 
Voorzitter Chris de Haan 
luidt de noodklok. We 
krijgen het steeds drukker. 

In een oude boerderij aan 
het Westeind in 
Papendrecht zit de 
voedselbank nu nog. In 
2014 had de organisatie 82 
cliënten. Een jaar later zijn 
dat er 115. 
 
,,We krijgen het steeds 
drukker," zegt voorzitter 
Chris de Haan. ,,Dat komt 
deels doordat er steeds 
meer vluchtelingen 
komen. Er zijn in 
Papendrecht veel 
statushouders gehuisvest. 
Zij hebben al wel een 
woning, maar het duurt 
dan nog drie maanden 
voordat zij een uitkering 
krijgen. Ook zij komen bij 
ons." 

Lastig gebouw 
Door de toegenomen 
drukte zit de voedselbank 
in de knel. Ze hebben niet 
genoeg ruimte om de 
voedselpakketten te vullen 
en uit te delen. 
 
,,Het is ook een lastig 
gebouw," zegt De Haan. 
,,De ruimte is eigenlijk 
prima, maar is opgedeeld 
in hokjes en verdiepingen. 
Eén grote ruimte werkt 
natuurlijk veel makkelijker." 
 
Maar dat is niet het enige 
probleem. De vrijwilligers 
raken steeds meer belast 
door de verdiepingen in 
het pand. ,,Veel mensen 
die hier komen voor een 
voedselpakket zijn slecht 
ter been en lopen 
bijvoorbeeld met een 
rollator. De jongens die hier 
werken moeten dus 
continu naar boven en 
beneden terwijl ze spullen 
sjouwen. Dat wordt te 
zwaar," aldus de voorzitter. 
 
Sponsor 
De club is druk op zoek 
naar een nieuw 
onderkomen, maar dat 
vlot nog niet erg.  

Het huidige pand wordt 
door de gemeente 
gefinancierd. ,,We 
hebben een sponsor 
nodig om een nieuw 
pand te vinden. We 
hopen dat er een bedrijf 
is dat wellicht een hal 
over heeft die we een 
paar dagen per week 
kunnen gebruiken." 
 
Onafhankelijk 
Papendrecht heeft 
vragen gesteld aan het 
college over de situatie 
van de voedselbank. 
,,We maken ons zorgen," 
aldus fractievoorzitter 
Ruud Lammers. 
 
,,De armoede onder 
inwoners neemt nog 
steeds niet af in 
Papendrecht en in de 
Drechtsteden. Om 
hoeveel kinderen het 
gaat die in armoede 
leven weet ik niet precies, 
maar ik verwacht dat dit 
aantal alleen maar zal 
stijgen." 
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24 juni 2016 Molenbuurt Zomerfeest 
 
Papendrecht, VBG, Poldermolen 7.  
De Vrije Baptisten Gemeente houdt het eerste 
Molenbuurt Zomerfeest. Programma voor jong en 
oud met o.a. rommelmarkt met boeken, planten, 
speelgoed.  
 
Ook zijn diverse bedrijven aanwezig voor verkopen 
van producten. Voor de jongeren is er een 
stormbaan, spijkerbroekhangen, buksschieten, 
goalschieten, enzovoorts. Voor de volwassenen is 
er een  creatieve workshop.  
 
Gedurende de hele dag zal het rad van fortuin 
draaien waar mooie prijzen te winnen zijn, 
waaronder een ballonvaart vanaf het Vondelpark. 

Voor de jongste kinderen zijn er diverse 
kinderspellen, een springkussen en een 
poppentheater met een professionele 
poppenspeler. Deze show start om 12.30 uur.  
 
Op het terrein staan diverse stands met 
etenswaren (smoothies; broodjes hamburger; 
poffertjes; haring, enzovoorts). De volledige 
opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een 
nieuwe vriescel voor de Voedselbank van 
Papendrecht. Voorzitter Chris de Haan van de 
voedselbank is erg blij met de actie: "Want er is 
een grote behoefte van de stichting om een 
nieuwe vriescel aan te kunnen schaffen. Niet 
alleen op zaterdag 25 juni zal hiervoor geld 
ingezameld worden.  
 
Op vrijdagavond 24 juni zullen een aantal 
jongeren van de Vrije Baptisten vanaf 20.00 uur 
tot de volgende dag 14.00 uur gaan paalzitten 
om voor de Voedselbank geld in te zamelen. 

De Voedselbank in het nieuws 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 

            
 
 
 
• De overhandiging, met v.l.n.r. Henk de Koning, Fidaa, Annie Poelman, Marcel van der Kruit en Laurens 
Heijboer. Foto: Evert Koning vr 8 jul 2016,  
 
PAPENDRECHT • Donderdagavond kregen Annie Poelman (secretaris), Henk de Koning (penningmeester) en 
Fidaa (vrijwilliger van de Voedselbank Papendrecht) op het Westeind, uit handen van Laurens Heijboer van de 
VBG Papendrecht en Marcel van der Kruit van Willaerts een cheque overhandigd ter waarde van 7000 euro. 
Het bedrag is bestemd voor de aankoop van een nieuwe vriescel, die de Voedselbank keihard nodig heeft. 
Iets meer dan de helft van het bedrag is binnengehaald door het 'Zomerfeest', georganiseerd door de Vrije 
Baptisten Gemeente Papendrecht en door een paalzitactie van de jongeren van deze gemeente.  
De paalzitactie vond plaats op 24 en 25 juni.  Vijf jongeren hebben maar liefst achttien uur op een paal 
gezeten, om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de voedselbank. 
 
Het resterende bedrag voor de vriescel is geschonken door Björn van Dijl, horeca ondernemer van onder 
andere Grand Café Willaerts en Italiaans restaurant Il Mercato in Papendrecht. Doordat Björn van Dijl wegens 
werkzaamheden elders verhinderd was, mocht Marcel van der Kruit (manager van Willaerts) in zijn plaats de 
cheque overhandigen. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Daarnaast willen wij graag de huidige sponsors van de koelauto hartelijk bedanken voor hun bijdrage: 

 

 
 
 
 
 

Voor info kunt u terecht bij één van onderstaande bestuursleden. 
Uw financiële bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL67 RABO 0159336287 t.n.v. Stichting van 
de Voedselbank Papendrecht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Vrienden van de Voedselbank Papendrecht 
Kluchter 3,3356 CB  Papendrecht 
Kamer van Koophandel 51820684 
Rekeningnummer:1593.36.287  
t.n.v. de Stichting Vrienden van de Voedselbank 
Papendrecht 

 

Bestuursleden: 
Hans Lubbers, hlubbers@groenbv.nl 
Johan Rietveld, g.j.rietveld@rietveldbouw.nl 
Peter Deege, pdeege@drechtstedenaccountants.nl 
Jan van Heeswijk, jan@vanheeswijkadvies.nl 

 

Heus Staal Papendrecht B.V. 
van De Zaag groep 
Opel Centrale Papendrecht 
Van Wijngaarden Elektrotechniek B.V. 
Tri-Casa Vastgoedbeheer 
Dixi Sanitary Services B.V. 
Esbi B.V. 
Wijnhuis De Paap 
Schietsportvereniging Papendrecht 
Woonkracht 10 

VeeDeeVee B.V. 
Lesec B.V. 
Luijten VVZ 
Netserve 
ABS van ’t Hoff 
Buyzert Metaalhandel 
Eteha B.V. 
Fam. G.J. Rietveld 
Autobedrijf van Wijngaarden 
T.O.P. 
Mol Assurantiën B.V. 

Digifons Webdesign 
SIP 
Aannemingsbedrijf Stam B.V. 
Rabobank Drechtsteden 
Bouwpastoor Projectmanagement 
Grand Café “Willaerts” 
Rietveld Ontwikkeling B.V. 
Drechtsteden Accountants 
Groen Schildersbedrijf B.V. 
Van Heeswijk Assurantie & Hypotheek 
Adviesbureau B.V. 

 
 
 


