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Stichting Vrienden van Voedselbank Papendrecht

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

Armoedegrens
De Voedselbank
Nederland is een
particulier initiatief
dat een schakel wil
vormen tussen
enerzijds de
verspilling bij de
levensmiddelenproducenten en
anderszijds de
groeiende armoede
in Nederland.
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In Nederland leven meer
dan een miljoen mensen
onder de armoedegrens.
De 168 voedselbanken in
Nederland met in totaal
11.000 vrijwilligers helpen
130.000 mensen met een
voedselpakket. Daartoe
wordt de samenwerking
gezocht (én gevonden)
met bedrijven, instellingen,
gemeenten en
particulieren. Een winwinsituatie: armoede wordt
bestreden en
voedseloverschotten
worden zinnig gebruikt,
waardoor het milieu minder
wordt belast. Ook
Papendrecht heeft haar
Voedselbank en wat voor
één; met een grote
hoeveelheid vrijwilligers en
een enthousiast bestuur
voorzien ze meer dan 100
gezinnen van een
voedselpakket.

En dit vanuit een
fantastisch nieuwe
locatie aan de
Coornhertstraat, onder
aanvoering van onze oud
wethouder Jan Nathan
Roozendaal, heeft de
Gemeente Papendrecht
zijn beste beentje
voorgezet om het
financieel mogelijk te
maken om dit prachtige
pand te kunnen
betrekken.
Voor de rest hebben heel
veel vrijwilligers er een
goed geoutilleerd
gebouw van gemaakt,
ook hebben er een groot
aantal gulle gevers de
mogelijkheid geboden
om dit gebouw volgens
de laatste eisen in te
richten, ook wij als
vrienden van de
voedselbank hebben een
donatie gedaan.

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.

Tevens hebben we
ons weer voor 5 jaar
verbonden om de niet
meer weg te denken
koelauto te laten
rijden, uiteraard
mogelijk gemaakt
door de vrijgevigheid
van de deelnemers
aan de vrienden van
de voedselbank, een
reeks Papendrechtse
ondernemers met het
hart op de goede
plaats.
Allen dank voor de
medewerking en ik
wens u allen een
gezond en succesvol
jaar toe.
Hans Lubbers

Met dank aan u als sponsor!

Doelstelling
De Voedselbank
Nederland is een
particulier initiatief
dat een schakel wil
vormen tussen
enerzijds de
verspilling bij de
levensmiddelenproducenten 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.

Zo’n 6 jaar geleden
Gelukkig hebben de meeste
hebben wij een groot
sponsoren daar JA op
aantal sponsoren bereid
geantwoord waar wij
gevonden om eenmalig of natuurlijk hartstikke blij mee
jaarlijks een financiële
zijn. Daarnaast hebben wij
bijdrage te leveren aan
ook nog een aantal nieuwe
onze Stichting Vrienden
sponsoren weten te werven
van de Voedselbank.
die hebben aangegeven
Deze sponsoren hebben
ook de komende jaren hun
het destijds mogelijk
bijdrage te willen leveren.
gemaakt dat wij een
Ondertussen is de eerste
koelauto konden
koelauto vervangen door
aanschaffen en deze
een opvolger welke wij
gratis ter beschikking
ondertussen, zoals u
konden stellen aan de
misschien al heeft
Voedselbank
waargenomen, hebben
Papendrecht.
voorzien van de nodige
De sponsorafspraken
bestickeringen van alle
waren destijds vastgelegd sponsoren!
voor een periode van 5
jaar. Dit betekende dat wij Hierbij willen wij u als
begin dit jaar onze vaste (nieuwe) sponsor hartelijk
sponsoren hebben
bedanken voor uw bijdrage
benaderd of zij ons voor
ten gunste van het kunnen
een nieuwe periode
laten rijden van de koelauto
zouden willen blijven
voor de Voedselbank
ondersteunen.
Papendrecht.

De sponsoren nog even op
een rijtje:
Aannemingsbedrijf W. Stam
ABS van’t Hoff
Auto Van Wijngaarden
Dixi Sanitairy Services
Drechtsteden Accountants en
Adviseurs
Eteha
Fam. G.J. Rietveld sr.
Groen Schilders
Heus Staal Papendrecht
Heeswijk Assurantie &
Hypotheek Adviesbureau B.V.
Kleijn Transport
Klop Woonsfeer
Mol Assurantiën
Rietveld Ontwikkeling
Tricasa VastgoedBeheer
Van Wijngaarden
Electrotechniek
VeeDeeVee
Visser Hoveniers
Wijnhuis De Paap
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De Voedselbank in het nieuws

De onthulling van het logo in de nieuwe ruimte van Voedselbank Papendrecht. (foto: pr)

Nieuw pand voor Voedselbank Papendrecht
ma 9 okt 2017, Papendrechts Nieuwsblad
Papendrecht - Woensdag 4 oktober was de dag waar alle vrijwilligers en cliënten van De Voedselbank
Papendrecht naar hadden uitgezien. Voormalig medewerker Bert de Ruiter zette de Voedselbank lokaal
en regionaal op de kaart. Na jaren gevestigd te zijn geweest aan het Oude Veer en het Westeind, vond
vorige week de officiële opening plaats van het volledig gerenoveerde pand aan de Coornhertstraat.
Voormalig wethouder Jan Nathan Rozendaal verrichtte de opening, door na een korte toespraak het logo
van de Voedselbank te onthullen. Hij werd vergezeld door zijn opvolger, wethouder Marco Hoogland. Na
enkele toespraken, onder andere van interim-voorzitter Johan Aarnoudse, konden de aanwezigen
genieten van de prima verzorgde catering.
Mede dankzij dit 'perfecte pand', zoals de heer Aarnoudse het benoemde, "worden we voor vol
aangezien." Hiermee doelend op de overzichtelijke ruimte, mede hierdoor ontvingen we het felbegeerde
certificaat 'Voedselveilig' van de Houwersgroep.
Tot nu toe kregen de cliënten een vastgesteld voedingspakket. "Vanaf nu kan men langs de tafel lopen en
neemt men alleen mee wat ook echt gebruikt wordt. Dit gaat nog meer de verspilling tegen."
Bestuur en vrijwilligers zijn alle sponsors enorm dankbaar. "Zij maken het bestaan van de Voedselbank
mogelijk. Helaas blijkt dat er ondanks de mogelijkheid om te doneren toch nog steeds veel voeding bij
diverse bedrijven wordt weggegooid."
Rozendaal sprak, net als Aarnoudse het dubbele gevoel uit, enerzijds blij te zijn met dit mooie pand, en
anderzijds te moeten constateren dat deze maatschappij blijkbaar niet in staat is om iets anders aan dit
probleem te doen. "Het is realiteit."
Op donderdag en vrijdag komen de cliënten hun boodschappen ophalen. "Ook zij vinden dit gebouw
een verademing", stelt Annie Poelman, die net als Arie Mourik al twaalf en een half jaar meer dan fulltime
vrijwilligers zijn. Vanzelf werden deze twee doorzetters meteen ook deze middag gehuldigd, en ontvingen
een bos bloemen. Ook Chris de Haan werd bedankt voor zijn inzet.
Poelman benoemt nog eens alle voordelen van het nieuwe pand: overzichtelijk, eindelijk niet meer al die
trappen." Het vorige pand telde namelijk 4 verdiepingen.
Penningmeester Henk de Koning geeft aan:" We zijn het bedrijfsleven, kerken en particulieren heel
dankbaar voor alle sponsoring. We zijn er stil van."

Annie Poelman beaamt dit en voegt nog toe: "We zouden graag alle sponsors benoemen, dat gaan we ook
doen op onze nieuwe website, maar bouwbedrijf Marcel Ritmeester wil ik nog apart benoemen. Hij heeft, samen
met vrijwilligers deze hal volledig verbouwd en gebruiksklaar gemaakt."
Jan Nathan Rozendaal kreeg vanwege zijn vertrek naar Elburg een veilingkistje mee, gevuld met Papendrechtse
producten. Annie merkte daarbij gekscherend op:" Om de komende weken te kunnen overbruggen. Het zal
tenslotte wel even duren dat je weer salaris krijgt."
(door Ina Florusse)

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

