
Restanten uit de productie?  
Of productiefouten?
Wellicht werk je bij een voedingsmiddelen-
producent. Wist je dat het goedkoper kan 
zijn om voedsel te doneren dan te vernieti-
gen? Het is altijd beter voor het milieu en je 
maakt er mensen blij mee. Wellicht worden 
er nu restanten in het productieproces 
weggegooid. Voedselbanken komen graag 
in gesprek om te zoeken naar een win-win 
oplossing.

Stel expertise ter beschikking
Is jouw organisatie goed in logistiek? Of is 
er veel marketing kennis? De voedselbank in 
jouw gemeente kan er mee geholpen zijn. 

Doneer goede restanten uit de 
kantine
Het is zonde om goed eten weg te gooien. 
Ga in gesprek met de voedselbank in jouw 
gemeente en bepaal samen of eventuele 
restanten gebruikt kunnen worden. 

Voedselbanken Nederland
Stichting voedselbank Bergeijk is een particuliere 
organisatie die lid is van de landelijke Vereniging 
van Nederlandse Voedselbanken. Een koepel
organisatie waarbij ruim 160 voedselbanken en  
8 distributiecentra zijn aangesloten.
Voedselbanken Nederland ondersteunt de lokale 
voedselbanken bij hun kerntaken. De landelijke 
organisatie voert geen operationele activiteiten  
uit en heeft dus geen eigen klanten en/of uitgifte
punten. Ook bij de landelijke vereniging werken 
alleen vrijwilligers.
Voedselbanken Nederland maakt onderdeel uit 
van de FEBA, de Europese Federatie van voedsel
banken.

ANBI-status
Stichting voedselbank Ber
geijk heeft de ANBI status. 
Giften zijn zodoende aftrek
baar voor de belasting. De 
voordelen van het hebben van de ANBI status 
zijn bij velen bekend. Er zijn ook voorwaarden aan 
verbonden. Zo is het verplicht dat bijvoorbeeld 
de jaarplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen 
openbaar beschikbaar zijn. (Via de website.)

Ideale boodschappenlijst 

Armoede in Nederland bestaat

In Nederland leven ruim 1,2 miljoen mensen onder 
de armoedegrens. Zij moeten elke cent omdraaien. 
Dagelijks voelen ze de zorg of er wel een warme 
maaltijd op tafel getoverd kan worden en of ze de 
energierekening kunnen betalen.

In de afgelopen jaren van recessie hebben wij gezien 
dat, als het even tegenzit, armoede iedereen kan 
overkomen. De zzper die een paar maanden geen 
opdrachten krijgt; de alleenstaande moeder die 
ontslagen wordt; het echtpaar dat gedwongen het 
huis moet verkopen en met een enorme restschuld 
opgezadeld zit. Maar ook ziekte kan er de oorzaak 
van zijn dat mensen tijdelijk niet meer rond kunnen 
komen.
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Onze eerste prioriteit: meer voedsel
Voedselbanken willen een groter gedeelte 
van de mensen die in armoede leven van 
een goed voedselpakket te voorzien. 
We hebben dus veel meer voedsel nodig. 
We willen graag elke week een voedselpak-
ket samenstellen waarin de schijf van vijf in 
voldoende mate is vertegenwoordigd. 

Omdat dit nu niet mogelijk is, zijn we primair 
op zoek naar producten die passen binnen 
deze schijf van vijf.  Als we daarnaast in zeer 
beperkte mate ook snoep en snacks aan het 
pakket kunnen toevoegen is dat prima.

Ons ideale boodschappenlijstje ziet er als 
volgt uit:
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Steun in de rug
Voedselbanken helpen slechts de allerarmsten in 
de maatschappij. Zij zijn bedoeld als aanvulling en 
als noodhulp voor mensen die kortere of langere tijd 
financieel echt niet rond kunnen komen.
Wij reiken elke week een basispakket uit. Om in aan
merking te komen moeten deelnemers aan strenge 
criteria voldoen. Men kan gedurende maximaal 3 
jaar een pakket ontvangen. Daarnaast krijgen ze 
ook andere hulp. Zij worden door de voedselbank 
doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties 
zoals ISD, maatschappelijk werk of naar de schuld
hulpverlening, zodat ze zo snel als mogelijk weer 
zelfstandig functioneren. Het overgrote deel van de 
deelnemers heeft ons binnen een jaar gelukkig niet 
meer nodig.

Gratis voedsel
Wij betalen niet voor voedsel. Het voedsel ontvan
gen wij van o.a. supermarkten, bedrijven, horeca, 
telers en particulieren.
Het gedoneerde voedsel is helemaal in orde maar 
zou anders vaak vernietigd worden, omdat het niet 
voldoet aan de hoge eisen van het bedrijf dat het 
teelt, produceert of verkoopt. Door bijvoorbeeld een 
fout op de verpakking, of de kleur van het product 
wijkt af of de uiterste verkoopdatum verloopt binnen 
afzienbare tijd. Als u voedsel voor de voedselbank 
heeft, neem dan contact met ons op.

Voedselveiligheid
De voedselbank hecht grote waarde aan voedsel
veiligheid. Voedsel moet van goede kwaliteit zijn en 
aan alle eisen voldoen. Deelnemers aan de voed
selbank kunnen er op vertrouwen dat er alles aan 
gedaan wordt om de veiligheid van het voedsel te 
waarborgen. De voedselbank Bergeijk traint haar 

Het kan iedereen 
overkomen

Ook kinderen zijn de dupe
Eén op de tien kinderen zit dagelijks met honger  
in de klas. Armoede betekent bovendien dat zij  
hun verjaardag niet kunnen vieren. Sporten bij een  
vereniging is een onhaalbare luxe.

Stichting Voedselbank Bergeijk
Stichting Voedselbank Bergeijk heeft als doel om 
de armsten van (groot) Bergeijk wekelijks gratis te 
voorzien van voedsel. De stichting doet dat uitslui
tend met vrijwilligers. Om de deelnemers aan de 
voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien 
werken wij samen met bedrijven, instellingen, over
heden en particulieren. Zo zorgen wij er samen voor 
dat armoede wordt bestreden. Om de zelfredzaam
heid van de deelnemers te vergroten wordt samen
gewerkt met lokale organisaties die hen helpen om 
weer op eigen benen te staan.

medewerkers op het gebied van voedselveilig 
werken. De voedselbank moet voldoen aan de 
normen van de Voedsel en Waren Autoriteit.

De voedselbank heeft geld nodig
De voedselbank betaalt toch niet voor het voed
sel? Dat klopt. Wij betalen niet voor voedsel. En 
ook niet voor personeel. Maar wij opereren als elk 
ander bedrijf. Om het voedsel goed te houden 
gebruiken wij diepvriezers en koelkasten. Ook wij 
betalen voor huur, water, gas en licht en we maken 
heel wat kilometers om gratis voedsel op te halen. 
Wij hebben dus veel transportkosten.
Wij zijn afhankelijk van donaties, ook financiële. 
Met een structurele of eenmalige bijdrage kunt u 
ons helpen.

Vrijwilligers
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. 
Zij ontvangen geen salaris voor hun werkzaam
heden. Eventueel is een onkostenvergoeding 
mogelijk. Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk 
bij de voedselbank Bergeijk neem dan contact 
met ons op.


