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Van de kartrekkers (Bestuursleden Voedselbank gemeente Druten)

Wij zij blij u onze eerste Nieuwsbrief te kunnen toesturen.
Onze droom is mee te werken aan het verminderen van voedselverspilling.
Maar hoe realiseer je deze droom?
Door te doen!
Op verzoek van de gemeente Druten is door de Stichting MeervoorMekaar gezocht naar
kartrekkers voor een op te richten Voedselbank in de gemeente Druten.
Wij: Bas – Letty – Petra en Tinie zien in de realisatie van een Voedselbank een kans de
voedselverspilling te helpen verminderen en mensen die het moeilijk hebben te helpen.
Het afgelopen half jaar zijn wij met de hulp van tientallen vrijwilligers, vele sponsoren binnen de
gemeente Druten, de gemeente Druten, collega voedselbanken, in staat geweest de Voedselbank
gemeente Druten te realiseren. Krachtige persoonlijkheden en betrokken vrijwilligers hebben het
mogelijk gemaakt dat de Voedselbank gemeente Druten op 6 juni 2019 de deuren kon openen.
Een ieder van ons heeft deze tijd ervaren als opbouwend, krachtig, positief en gericht op het
helpen van onze klanten. Voor ons een bijzondere klus met veel hoogtepunten; wij hebben
nauwelijks woorden om een ieder die heeft meegedaan te bedanken.
Officiële opening
Op 2 september 2019 organiseren wij de officiële opening. Tijdens deze bijeenkomst willen wij
allen die hebben bijgedragen aan het realiseren van de Voedselbank gemeente Druten bedanken
en de gelegenheid geven een kijkje achter de schermen te nemen.
Voor wie is de Voedselbank gemeente Druten?

Wij helpen alle inwoners van Afferden, Deest, Druten, Horssen, Puiflijk die
het even moeilijk hebben. De financiële toetsing vindt plaats door het Sociaal team van de
gemeente Druten maar wij starten direct na aanmelding met de voedselondersteuning.

Onze vrijwilligers

Met veel enthousiasme is er door ons team vrijwilligers geschilderd,
schoongemaakt, ingericht, te veel om op te noemen.
De vrijwilligers hebben allen een basistraining Voedselveiligheid gevolgd. Onze eigen coördinator
voedselveiligheid verzorgt deze training en zal ook toekomstige vrijwilligers trainen.
Inmiddels hebben wij 32 vrijwilligers die verschillende taken vervullen: chauffeurs, bijrijders,
gastvrouwen en – heren, voedselcontroleurs en bevoorraders, daghoofden, coördinatoren,
teamleider logistiek/ planner, bestuursleden.
Iedere week staan zij vol overgave klaar om alles voor te bereiden voor onze klanten. Een top
team!
Wij hebben zonder aarzelen gekozen voor een Voedselbank met het keuzeconcept (ook wel
supermarktmodel genoemd).

Een klant kiest samen met een van onze gastvrouwen zelf
wat hij of zij mee naar huis neemt. Voordeel van dit concept is dat er geen etenswaar meegegeven
wordt wat thuis weer wordt weggegooid.

6 juni 2019 – de eerste ‘winkeldag’
Kers op de taart - onze eerste ‘winkeldag’.
Wat een blijde, dankbare gezichten. Voor de kinderen die mee komen met mama een feestje om
eindelijk lekkere dingen te mogen kiezen.
Voor de vrijwilligers die erbij zijn, is het moeilijk het droog te houden, kippenvel!
Moeders die met tranen in de ogen zeggen “eindelijk kan ik mijn kindjes te eten geven”, een
alleenstaande vader die door deze voedselondersteuning sneller uit de schulden kan komen,
nieuwe bewoners in Druten die echt helemaal niets hebben en die al hun eerste dag in Druten bij
ons hun eten en drinken mogen uitzoeken, alleenstaande ouders die als gevolg van een nare
gebeurtenis in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen, een moeder die zelf niet eet om haar
kind te eten te kunnen geven.
Maar er zijn ook mensen die de weg naar de Voedselbank moeilijk vinden en zich schamen dat zij
het zelf niet kunnen redden.

Wij hopen door het uitdragen van onze droom “jullie helpen mee om de voedselverspilling tegen te
gaan” deze vicieuze cirkel van schaamte, armoede en eenzaamheid te doorbreken. Het mag toch
niet zo zijn dat er in een rijk land als Nederland zo veel overtollig voedsel is en er zo veel mensen
(vaak volledig buiten hun schuld om) gewoon geen geld hebben om eten te kopen.

Hoe komen wij aan ons voedsel?

Ons voedsel krijgen wij wekelijks vanuit het regionale distributiecentrum
Arnhem en vele plaatselijke supermarkten, de bakker en andere fantastische plaatselijke
leveranciers.
Sponsoren, donateurs
Dank-Dank-Dank aan onze sponsoren, donateurs en plaatselijke leveranciers.
Bus – club van 30
Voor het halen van het voedsel hebben wij een bus gesponsord gekregen. Die bus gebruiken wij
naast vervoer als promotie voor de club van 30. De bus is ingedeeld in vlakken. Ieder vlak
vertegenwoordigt een sponsor die 5 jaar garant staat voor een bepaald bedrag.
Hiermee kunnen wij onze vaste lasten (huur, energie, afval, afschrijvingskosten e.d.) betalen.
Rabobankfonds
Klanten van de Voedselbank moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel
dat zij krijgen aangeboden gewaarborgd is. Belangrijk hierbij is de koelketen. Met de donatie van
het Rabofonds hebben wij nieuwe energiezuinige koel- en diepvrieskasten kunnen aanschaffen.

Voor de overige exploitatielasten zullen wij de komende periode
fondsenwervingsacties organiseren.
Vragen of tips voor ons?
Contactgegevens:
Stichting Voedselbank
Gemeente Druten
Irenestraat 40A
6651XL Druten
info@voedselbankdruten.nl
www.voedselbankdruten.nl

