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Ook dit jaar hebben we ons volop ingezet om mensen  in financiële nood van een voedselpakket  te 
voorzien.  

We hielden ons aan de richtlijnen van de landelijke voedselbank.                                                     
Mensen werden bij aanvraag gescreend en gebruikers kregen een halfjaarlijkse screening. Zo kon 
beoordeeld worden of men in aanmerking kwam/ bleef komen voor een pakket.                                                                         
We gingen redelijk soepel om met de normen. Mede omdat er  veel producten binnenkwamen.    
Ons motto is en blijft: Oog voor voedsel, Hart voor mensen 

Het aantal gezinnen dat gebruik maakte van de voedselbank bleef  behoorlijk stabiel. Er  waren dit 
jaar ongeveer 280 huishoudens ( 670 mensen) die gebruik maakten van de voedselbank.  

De voedselveiligheid hebben we hoog in het vaandel staan. We zien er streng op toe dat de 
producten op de juiste manier behandeld worden.  De Voedselbank is verantwoordelijk voor de 
voedselveiligheid. Deze verantwoordelijkheid geldt vanaf het moment van ontvangst tot aan uitgifte 
van de producten aan de klant. We werden, net als vorig jaar,  weer onverwachts  gecontroleerd 
door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). We behaalden 100 (van de 100)  punten! 
Een super prestatie.  

Doordat er veel mensen in aanmerking kwamen voor een pakket, moest er veel werk worden verzet. 
Maar gelukkig konden we op voldoende vrijwilligers rekenen. Ongeveer 85 vrijwilligers hebben zich 
ingezet voor de voedselbank.  

In juli zijn we verhuisd naar een ander pand. Dit omdat we uit ons jasje groeiden. Het pand aan de 
Nijverheidsstraat 2 staat op een mooie locatie, is lekker ruim en netjes. Een mooie locatie om te 
werken! We hebben ook  een  grote koel-  en diepvriescel aangeschaft. Mede hierdoor konden we 
gebruikers nog beter van voedsel voorzien.                                                                                                        
Omdat we veel producten binnenkregen moesten we ook meer ruimte hebben om het te halen. Het 
is immers  jammer om bepaalde producten, wegens ruimtegebrek, te laten staan. Daarom hebben 
we een vrachtwagen met laadklep en koeling aangeschaft.  

In oktober hebben we een open huis gehouden. Dit was een groot succes. Mensen konden even 
achter de schermen kijken. De sfeer was goed. Men heeft volop genoten. De open dag is dus voor 
herhaling vatbaar.  

Het bestuur kwam iedere maand bijeen. Waar nodig communiceerden de bestuursleden onderling in 
goed overleg, met vrijwilligers, deelnemers, leveranciers etc.  

Ook dit jaar mochten en konden wij weer werken aan onze missie: het tijdelijk verstrekken van 
voedselhulp aan mensen in financiële nood. 


