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Van de voorzitter 

Juni 2010: Nederland verkiezingsland. Er 
valt me iets op. Alle politici hebben het over 
de economische crisis en over de manier 
waarop zij die te lijf willen gaan (uiteraard op 
heel verschillende manieren, want daar zijn 
het politici voor). Maar geen van hen heeft 
het daarbij over de voedselbanken. 
Dat is wel eens anders geweest. We hebben 
ook wel eens een verkiezingsstrijd 
meegemaakt waarin de voedselbanken 
midden in het oog van de politieke storm 
terecht kwamen. Voedselbanken zijn het 
bewijs van falend beleid, zei de één. Nee 
hoor, voedselbanken zouden ook bij een 
ander beleid nog steeds nodig zijn, zei de 
ander. Nu hoor je niets van dat al meer. De 
Voedselbanken zijn politiek gezien blijkbaar 
inmiddels in de luwte, in een stormvrije 
hoekje terecht gekomen. 

In de luwte

Ik vind dat persoonlijk niet zo erg, want in die 
luwte kunnen wij gewoon ons werk doen. 
Dat werk is nog steeds het reiken van de 
helpende hand aan mensen die financieel 
opeens in een (te) diep gat vallen, of dat nu 
hun eigen schuld is of niet. Want daar 
vragen we niet naar. We helpen gewoon. 
Nou ja, gewoon ... We proberen als het kan 
ook nog wel iets méér te doen dan alleen 
maar het verstrekken van een 
voedselpakket. We wijzen mensen de weg 
naar de professionele hulpverlening die er 
voor hen is. We stellen soms lastige vragen 
aan hulpverleners: is er voor die meneer of 
mevrouw nu al een plan gemaakt om uit de 
narigheid te komen? En dat helpt soms ook.
Langzaam maar zeker vinden we zo een 
betere balans tussen wat we wel en niet 
goed kunnen als Voedselbank. We kunnen 
wel snel hulp bieden waar hulp nodig is, 
dikwijls sneller dan welke officiële instantie 
ook. We praten niet (dat is ook belangrijk), 
maar we zorgen ook voor direct brood op de 
plank. Dat blijken mensen vaak enorm te  
waarderen. Daar zijn we goed in. Maar we 
zijn geen sociale dienst of 
schuldhulpverleningsinstantie. Voor 
structurele verbetering van hun situatie 
kunnen mensen beter daar terecht. Daar 
helpen we ze dan heen op weg. Als ik wel 
eens plaatselijke politici spreek merk ik, dat 
de wens om de Voedselbanken zo snel 
mogelijk af te schaffen geleidelijk aan vrijwel 
verdwenen is. Die wens heeft plaats 
gemaakt voor de meer nuchtere houding 
van: eigenlijk zouden Voedselbanken er niet 
moeten zijn, maar eerlijk is eerlijk, ze 
vervullen wel een nuttige taak, juist ook voor 
de korte termijn, juist ook voor snelle, 
praktische hulp.

  Voorzitter van de Haarlemse Voedselbank
   Bernard Luttikhuis

Zo zijn wij als Voedselbank politiek gezien in rustiger 
vaarwater terecht gekomen. Een van de vruchten 
daarvan is, dat we mogen rekenen op een 
welwillende houding van de overheid. We zijn 
bevoorbeeld als Voedselbank Haarlem nog steeds 
heel blij (echt waar!) met de ruimhartige manier 
waarop de gemeente Haarlem ons helpt bij onze 
huisvesting. Hoe minder we ons daar zorgen over 
hoeven te maken, des te meer kunnen we onze 
energie richten op het inzamelen van voedsel dat 
anders wegggegooid zou worden. Daar hebben we 
onze handen vol aan op dit moment. Laat ons dus 
maar in die luwte blijven. Het stormt al genoeg in 
Nederland.

Bernard Luttikhuis

Van het bestuur .

Zoals de meesten van jullie inmiddels wel zullen 
weten heeft onze voorzitter, Bernard Luttikhuis, vanaf 
half april een aantal maanden “sabbatical” genomen 
om zich op studie in de theologie te kunnen richten. 
Per half augustus zal hij het voorzitterschap weer op 
zich nemen. Gedurende die periode worden zijn 
taken waargenomen door Eddy Gans, onze vice-
voorzitter.
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  secretaris van het bestuur Anneke Quispel

Jaarverslag 2009

Voor geinteresseerde vrijwilligers ligt het 
Jaarverslag 2009 van de Voedselbank in het 
kantoortje. Je kunt het ook op onze site 
www.voedselbankhaarlem.nl bekijken.

Rest mij jullie een heerlijke, zonnige en 
uitrustende Zomer toe te wensen!! Geniet 
ervan ook in de wetenschap hoe blij we zijn 
met al jullie inzet!!!

Hartelijke groeten! Anneke Quispel
Vrijwilligerszaken 

Wie kwamen en wie gingen?

Nieuw tussen 01 nov 09 en 01 juni 2010

Coby van der Aa, productiemedewerker
Joke Douma, uitdeelpost Boumanstraat
Petra Hartman, uitdeelpost Eksterlaan
Jenny Kruijf uitdeelpost Boumanstraat
Mahdi Yusuf, bijrijder
Christa Makkes van der Deijl, uitdeelpost 
Minaretstraat
Fieke van de Ploeg, uitdeelpost 
Boumanstraat
Wouter Quispel, voedselwerver
Evelien Schildwacht, uitdeelpost Oostvest -
dag
Ida Schouten, productiemedewerker
Anneke Struik-Koffeman, uitdeelpost 
Eksterlaan
Ton Wilmink, productiemedewerker
Peter Bergman, productiemedewerker
Dolf de Boer, productiemedewerker
Liron Chen, archivaris
Marjan Dekker, dag coördinator 
supermarktacties
Chris Forsyth, productiemedewerker
Silvia Jansen-Janssen, uitdeelpost 
Zomerkade
Liesbeth Koedijk, uitdeelpost Zoetestraat
Ezra Makkes van der Deijl, supermarktactie
Anneke Meijer, uitdeelpost Frankrijklaan

Sjaak Scone, bijrijder
Ilco Schuringa, voedselwerver
Yvonne, productiemedewerker
Véronique Breeuwsma, supermarktacties
Rein van der Broek, productiemedewerker
Stefan Entner, uitdeelpost Oostvest-avond
Marianne van der Horst, voedselwerver
Ted Manz, chauffeur
Tajesser Mohammed, bijrijder
Gea de Vries, supermarktacties
Co Warmerdam, uitdeelpost Zandvoort

Weg tussen 01 nov 09 en 01 juni 2010

Margreet Achterhuis,dagcoördinator sma
Christa van de Kamer, Zandvoort
Coby van der Aa, productiemedewerker (overleden)
Ria Edam, teamleider Minaretstraat
Lisette van Erkel, uitdeelpost Oostvest
Bertha Groot, productieleider
Miriam Storm, dagcoördinator sma
Hans Verdonkschot, productiemedewerker
Roel Wegman, productiemedewerker (overleden)
Fieke van de Ploeg, uitdeelpost Boumanstraat
Els Snel, reserve medewerker
Joke Douma, uitdeelpost Boumanstraat
Jenny Kruijf, uitdeelpost Boumanstraat
Inge Berkhout, teamleider Frankrijklaan
Gradeke Leurs, teamleider Zomerkade
Tanny Neeven, uitdeelpost Frankrijklaan
Joke Pasman, uitdeelpost Zandvoort
Gitta van Strien, productiemedewerker
Nathalie van der Vlist, uitdeelpost Oostvest-dag
Christa van de Kamer, uitdeelpost Zandvoort
Ida Schouten, productiemedewerker
Jaap Smit, gebouw- en wagenpakbeheerder
Marina van der Zwan, chauffeur
Anneke Giltjes, uitdeelpost Eksterlaan

De nieuwkomers: een heel hartelijk welkom
bij onze club. Dat jullie maar veel plezier
mogen hebben bij ons en graag een poosje
willen blijven! Voor hen die vertrokken zijn:
Hartelijk dank voor jullie inzet.

Ook trieste dingen gebeuren

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief zijn 
twee vrijwilligers ons ontvallen. Het zijn Roel 
Wegman en Coby van der Aa.

In memoriam Roel Wegman, 7 juli 1946 – 
6 december 2009

Het plotselinge overlijden van Roel Wegman op 6 
december 2009 bracht bij alle vrijwilligers van de 
Haarlemse Voedselbank ongeloof en grote 
verslagenheid teweeg. 
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 Roel Wegman 

Roel was vrijwilliger van het eerste uur en 
sinds de zomer van 2005 werkzaam binnen 
het Voedselbankbedrijf. Roel begon als 
klusjesman binnen het Voedselbankbedrijf  
aan het Prinsen Bolwerk. Na de zomer van 
2005 maakte Roel zich verdienstelijk bij het 
samenstellen van voedselkratten en bij het 
afleveren van de kratten. De afgelopen jaren 
was Roel werkzaam als kartonneerder bij de 
inpakploeg op donderdagmiddag. De taak 
van een  kartonneerder is het verzamelen en 
verwerken van kartonnen dozen die bij het 
samenstellen van de kratten vrijkomen. Dat 
lijkt simpel maar is dat in feite niet omdat er 
binnen korte tijd veel werk verzet moet 
worden. Roel heeft zich altijd voorbeeldig 
van deze taak gekweten. Verder was Roel bij 
alle vrijwilligers en met name bij de 
inpakploeg op donderdagmiddag zeer 
geliefd. Dat kwam niet alleen door zijn 
innemende persoonlijkheid en zijn gevoel 
voor humor maar ook door zijn hobby’s 
waaronder vliegeren waar hij altijd boeiend 
over kon vertellen. De onbaatzuchtige inzet 
van Roel laat zien dat hij voor wat zijn 
medemensen betreft het hart op de juiste 
plaats had. En iemand die zich zo inzet voor 
mensen in moeilijke omstandigheden 
verdient in ieder geval ons respect en onze 
sympathie. Wij zullen Roel in ieder geval 
missen niet alleen als vrijwilliger maar ook 
als mens. Verder wensen wij Mirian, familie, 
vrienden en kennissen veel sterkte toe bij 
het verwerken van het verdriet. 

In memoriam Coby van der Aa

Vlak na Nieuwjaar kon men in het Haarlems 
Dagblad lezen, dat Coby van der Aa in de 
nacht van 7 op 8 januari was overleden. 
Coby was nog maar net 2 maanden 
vrijwilliger bij ons. Samen met haar vriendin, 
Ida Schouten was zij vol enthousiasme aan 
de slag gegaan in onze productie. En ook 

samen met Ida zou zij aanwezig zijn op onze 
nieuwjaarsreceptie. Ida vertelde ons daar dat Coby 
met haar fiets was uitgegleden in de sneeuw en dat 
ze heel ongelukkig met haar hoofd op een stoeprand 
terecht was gekomen, en dat ze nu in coma in het 
ziekenhuis zal. Onze voorzitter heeft daarom in zijn 
nieuwjaarsrede nog onze aandacht gevraagd voor 
Coby. We wisten toen nog niet, dat zij al was 
overleden.  Dat hoorden we pas de dag erna. We 
weten niet veel van Coby. Zij was immers maar kort 
bij ons. Maar in die twee maanden hebben wij haar 
wel leren kennen als een aardige vrouw, met hart 
voor onze klanten. Vanaf deze plek wens ik haar 
dierbaren veel kracht toe, om haar noodlottige 
overlijden te verwerken.

Afscheid Bertha en Jaap

Alhoewel Bertha en Jaap totaal verschillende dingen 
deden binnen de Voedselbank noem ik ze, als zeer 
hecht paar, toch graag samen.
Bertha heeft wegens gezondheidsredenen zeer tot 
onze spijt afscheid moeten nemen van het 
productieleiderschap van de Voedselbank. Zij heeft 
dit werk lange jaren met enorm veel inzet en liefde 
voor het doel en de mede-vrijwilligers gedaan. 
Overzicht over het hele reilen en zeilen; dat had 
Bertha! Ook alle gezelligheid die zij daarbij 
verspreidde –wat een hoop gezellige glaasjes wijn 
hebben we ook niet gedronken na afloop van het 
werk!- moet absoluut vermeld worden! Bertha: heel, 
heel veel dank daarvoor!!  Ook Jaap was een niet 
weg te denken persoon binnen onze organisatie. Wat 
heeft hij een verschrikkelijke hoop werk verzet om 
met weinige middelen zoveel moois te maken! De 
vriescel, de koelcellen; waar er maar gekotterd en 
geboord moest worden, daar was Jaap! Voor alle 
problemen had hij wel een creatieve oplossing. Wat 
hij bedacht dat maakte hij. Ritjes hier en ritjes daar, 
vraag het Jaap en hij regelde het voor je!  Jaap, ook 
jij heel bijzonder dank-je-wel voor àlles wat je voor de 
Voedselbank gedaan hebt.

(Anneke Quispel)

Afscheid Carin van Hijfte als bestuurslid

Carin houdt per 1 juli op met haar bestuurswerk voor 
de Voedselbank. Zij heeft er dan precies 1 termijn 
van 3 jaar opzitten. Wat een hoop werk heeft Carin 
verzet binnen haar portefeuille “Vrijwilligers”! Veel 
gesprekken voeren intern en extern, vergaderen, 
brieven en kaarten schrijven, uitdeelteams op volle 
sterkte houden etc. etc. Gelukkig blijft Carin nog wel 
binnen de Voedselbank werkzaam als vrijwilliger; zij 
blijft teamleider op het uitdeelpunt Zomerkade. Carin, 
heel veel dank voor je inzet In de volgende komt een 
uitgebreid interview met Carin van Hijfte (red)

(Anneke Quispel)

Welkom voor Loek van Bennekom

Opvolger van Carin: Loek van Bennekom
In het kader “The show must go on!” hebben we 
inmiddels ook al weer een opvolger voor Carin 
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gevonden: Loek van Bennekom. Over hem 
meer in de volgende Nieuwsbrief.

(Anneke Quispel)

Twee Koninklijke onderscheidingen

Sinds 29 april 2010 is de gemeente 
Zandvoort twee ridders rijker. Het gaat 
daarbij om twee vrijwilligers van het 
steunpunt Zandvoort die door burgemeester 
Meijer zijn onderscheiden. 

Voedselbank
Voor Paul Sweers kwam de onderscheiding 
als een complete  verassing. Kort voor de 
uitreiking werd Paul Sweers door de 
secretaresse van de burgemeester gebeld 
en gevraagd of hij op 29 april om 09.00 op 
het gemeentehuis aanwezig kon zijn voor 
een onderhoud met het nieuwe college over 
de activiteiten van de voedselbank in 
Zandvoort. Daar aangekomen werden er 
vragen gesteld over de voedselbank waarna 
de deuren naar een andere ruimte werden 
geopend. Tot zijn verrassing bleek daar 
vrijwel zijn hele familie aanwezig te zijn 
alsmede vrienden en bekenden uit 
Zandvoort, bestuurslid vrijwilligers Carin van 
Hijfte 
en medevrijwilliger Tilly Boddaert. Tilly was 
op het gemeentehuis ontboden met de 
mededeling dat er aan Paul een 
onderscheiding zou worden uitgereikt.  

Bestuurslid Carin van Hijfte met ridder Paul 

Tilly was er daarbij niet van op de hoogte dat 
er aan haar ook een onderscheiding zou 
worden uitgereikt.
Ook voor haar kwam de onderscheiding dus 
als een grote verrasing.  

 Ridder Tilly Boddaert

Paul en Tilly krijgen de onderscheiding op grond van 
hun verdiensten in het kader van diaconaal 
vrijwilligerswerk op het gebied van de opvang en 
huisvesting van vluchtelingen, de bestrijding van 
armoede in Zantvoort o.a. door het inzamelen van 
meubilair, het organiseren van St. Nicolaas acties. En 
natuurlijk de opzet van een steunpunt van de 
voedselbank. Gelukwensen dus voor onze twee 
nieuwe Ridders in de orde van Oranje Nassau.

Onze jaarlijkse september “happening”

Elk jaar probeert het bestuur in september
alle vrijwilligers bij elkaar te krijgen. De
vakanties zijn dan voorbij en iedereen gaat
weer met frisse moet en nieuwe ideeën een
volgende periode van vrijwilligerswerk in. Dit
jaar een speciale barbecue, omdat de Voedselbank 
Haarlem e.o. 5 jaar bestaat.
Zet maar vast in je agenda: zaterdag 11 september, 
aanvang 17:00 uur. Details volgen nog.

Keek op de week 

Elk jaar hebben we met Nieuwjaar een
vrijwilligersborrel, en elke september een
BBQ of iets dergelijks en verder niet. Omdat er toch 
ook een behoorlijk aantal vrijwilligers vaker dan 2 
keer per jaar even gezellig met elkaar wat willen 
praten en uitwisselen, biedt het bestuur iedereen een 
wekelijks samenzijn aan, elke dinsdag vanaf 14 uur 
in de Fietsznfabriek. Kunnen we onder het genot van 
een drankje de voorafgaande week overdenken; of 
zoals van Kooten en de Bie het noemden: “de keek 
op de week”.

BBQ
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Zet maar vast in je agenda: 
zaterdag 11 september 2010
vanaf 17:00 u. 

Vrijwilliger in beeld  

Mariska Beerens

Op 16 juni 2009 is Mariska Beerens tijdens 
een bestuursvergadering geïnstalleerd als
bestuurslid klanten. Daarmee was ook de 
vacature ingevuld die door het vertrek van 
Anneke Abma was ontstaan. 

Wervingsteam

Mariska was sinds 20 april 2009 vrijwilliger 
bij ons. In het wervingsteam van Eddy Gans 
maakte zij zich verdienstelijk met de werving 
van voedingsmiddelen. Daarbij viel meteen 
op dat Mariska ook bestuurskwaliteiten had. 
Om die reden heeft het bestuur haar 
gevraagd om te solliciteren naar een 
bestuursfunctie. Mariska wilde dat wel en is 
het uiteindelijk ook geworden. Niet lang 
geleden studeerde Mariska rechten in 
Leiden waarna zij zich vestigde in de City 
van Londen. In Londen was zij gedurende 
veertien jaar werkzaam als headhunter voor 
verschillende investeringsbanken. Na haar 
terugkeer in Nederland waar zij haar huidige 
man ontmoette en een periode waarin zij 
vooral voor haar kind heeft gezorgd was 
Mariska weer werkzaam als freelance 
headhunter. 
  

Bestuurslid klanten Mariska Beerens

Door het programma van Rene Froger werd 
Mariska op de activiteiten van de 

voedselbank gewezen waarna zij zich opgaf voor 
voor vrijwilligerswerk bij de Haarlemse voedselbank. 
Door het bestuur werd haar gevraagd om de functie 
van Anneke Abma over te nemen. Mariska is hierop 
ingegaan en het werk binnen het bestuur bevalt haar 
daarbij erg goed. Wat Mariska opvalt is de motivatie 
en het enthousiasme van alle vrijwilligers
die zich belangenloos inzetten voor hun medemens 
in moeilijkheden. 

Vacaturelijst 

Oproep aan al onze vrijwilligers:

Zoek met ons mee onder vrienden, familie
en bekenden, om onderstaande vacatures
op te vullen. Schrijf of mail de vacatures door
en vraag daarin of jouw bekenden ze ook
weer willen door mailen of schrijven aan hun
bekenden. Dan krijg je een sneeuwbaleffect
en een groter bereik. Stuur kandidaten door
naar Gezien Wenneker,
info@g-wenneker.speedlinq.nl,
023-5360289. Reageren kan ook via de
Vrijwilligerscentrale, info@vwc-haarlem.nl,
023-5314862.. Het gaat daarbij om de
volgende vacatures:

Coördinator Supermarktacties

Wij zijn op zoek naar een medewerker die de 
inzamelingsacties bij  supermarkten wil coördineren. 
Deze acties organiseren wij éénmaal per twee weken 
bij supermarkten in Haarlem en omgeving en dienen 
om onze klanten wekelijks van houdbare 
levensmiddelen te voorzien. De coördinator werkt 2 á 
4 uur per week, terwijl je daarnaast éénmaal per 6 
weken gedurende een halve zaterdag aanwezig bent 
bij een actie. Verder neem je contact op met de 
filiaalhouders, onderzoek je nieuwe supermarkten, 
rooster je vrijwilligers in, zorg je voor voldoende 
drukwerk (strooifolders en posters), registreer je de 
opbrengsten, etc. Al deze taken coördineer je maar 
hoef je niet allemaal zelf uit te voeren. Je wordt 
ondersteund door een aantal dagcoördinatoren

Chauffeurs en bijrijders

Op zaterdagochtend haalt de Voedselbank bij een 
groenteverwerkingsbedrijf in Zwaagdijk (nabij Hoorn) 
verse groenten. Daarvoor zoeken wij nog enkele 
chauffeurs en bijrijders. We vertrekken om 06.30 uur 
uit Haarlem om om 07.30 uur op de plaats van 
bestemming te zijn. Deze ritten vinden plaats bij 
toerbeurt.

Beheerder gebouw en wagenpark

De Voedselbank komt graag in contact met een 
medewerker die al het voorkomend onderhoud in en 
rond het bedrijfspand wil verrichten. De handige 
duizendpoot die wij zoeken is in staat correctief en 
preventief alle problemen/reparaties op facilitair en 
technisch gebied op te lossen en heeft tevens het 
beheer over ons wagenpark. De beheerder werkt 
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onder leiding van de bedrijfsleider, heeft een 
flexibele inzet en een technische 
achtergrond.

Medewerkers supermarktacties
Voor het team van medewerkers bij onze 
supermarktacties zoeken wij uitbreiding. Je 
kunt zelf aangeven hoeveel keer per jaar, 
wanneer en  bij welke supermarkt je wilt 
meehelpen. Je deelt  flyers uit aan de 
klanten van de supermarkt, neemt de 
levensmiddelen in ontvangst en ordent deze 
in kratten. Deze acties worden eenmaal per 
twee weken bij supermarkten in Haarlem en 
omgeving gehouden.

Medewerker voedselwerving

De Haarlemse Voedselbank heeft dringend behoeft 
aan versterking van het team voedselverwervers

Wij zoeken iemand die bedrijven bezoekt om 
deze te betrekken bij de voedselbank. Dat 
kan door bv. Het organiseren van interne 
voedselinzamelingsacties, sponsoring, etc.  
Deze taak wordt verricht in een team van 
meerdere personen.
Nadere informatie over deze vacatures is 
verkrijgbaar bij Gezien Wenneker, info@g-
wenneker.speedlinq.nl,  tel 023-5360289.

Reageren kan ook via de Vrijwilligerscentrale, 
Nwe Groenmarkt 51, 2011 TV Haarlem, 
info@vwc-haarlem.nl of tel. 023-5314862.

Werving en logistiek  

Het gaat niet goed met de werving”. “Er zit te 
weinig voedsel in de kratten”.“We hebben 
nauwelijks aanvoer uit Amsterdam gehad”. 
Bovenstaande opmerkingen zijn de 
afgelopen maanden terecht gemaakt. Er is 
heel wat aan de hand met de aanvoer. Veel 
is er veranderd. Hieronder een verslag van 
wat de wervers allemaal aan het doen zijn. 

Drie grote veranderingen 

Lange tijd heeft onze Voedselbank de 
levensmiddelen overschotten eerst uit Rotterdam en 
later uit Amsterdam ontvangen. Echter deze 
hoeveelheden werden steeds minder. Er waren ook 
weken bij dat er praktisch geen aanvoer was. De 
oorzaak van de teruglopende aanvoer is niet geheel 
duidelijk, maar feit is nu eenmaal dat aanbod en 
vraag ver uit elkaar liggen. 

Uitbreiding Voedselbanken

Door de enorme uitbreiding van het aantal 
Voedselbanken (meer dan 100) en klanten (rond 
20.000 gezinnen) in Nederland is de vraag enorm 
toegenomen. Daartegenover zijn bedrijven door de 
crisis hun productieproces beter gaan beheersen en 
ontstaan er minder levensmiddelen-overschotten. 
Een eerste reactie van een Voedselbank die met een 
afnemende aanvoer te maken krijgt, is om zoveel 
mogelijk voor eigen klantenkring te bewaren en niet 
af te staan aan andere Voedselbanken. Binnen het 
landelijke bestuur van de Voedselbanken Nederland 
wordt dit probleem erkend. 

  De aanvoer van producten blijft 
   voorlopig een belangrijk aandachtspunt

Het is namelijk inderdaad zo dat er voedselbanken 
zijn die meer dan 30 eenheden in een voedselpakket 
kunnen doen en het komt ook voor, zoals bij ons en 
Amsterdam, dat dit aantal onder de 10 eenheden 
zakt. Er wordt gezocht naar een evenwichtige 
verdeling van de totale aanvoer van levensmiddelen 
over alle Voedselbanken in Nederland. Maar het zal 
wel even duren voordat we dit bereikt hebben. 

Albert Heijn

Een andere grote verandering was de verschuiving –
noodzakelijk, door aanvoer van versproducten vanuit 
Albert Heijn, maar daarover hieronder meer- van de 
uitdeeldag van de vrijdag naar de dinsdag. Deze 
verandering kwam bovenop de dalende aanvoer, 
maar had een nog grotere invloed dan we dachten. 
Door de dag-wijziging bleek de aanvoer van verse 
groenten (Hessing) te stagneren. Wat we op 
woensdag uit Amsterdam ontvingen was de daarop 
volgende week waardeloos geworden. Ook met de 
aanvoer van brood ging het niet altijd goed. Intussen 
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is de aanvoer met Hessing weer op gang 
gebracht. Het is weliswaar rijden op een hele 
vroege zaterdag. Maar gelukkig zijn er ook 
vrijwilligers die het ervoor over hebben om 
zo vroeg hun bed uit te komen en om half 7 
te gaan rijden om voor onze klanten het 
overtollige groente bij Hessing vandaan te 
halen. Echt fantastisch en dank aan de 
vrijwilligers die willen rijden! Aan meerdere 
aanvoerlijnen wordt nog gewerkt. We willen 
niet afhankelijk zijn van slechts één 
leverancier. 

Verspakket

En dan de derde grote verandering: de 
aanvoer van versproducten van Albert Heijn. 
De reden, en dat wil ik hierbij graag nog 
herhalen, voor het omarmen van het aanbod 
van Albert Heijn om hun overtollige 
verswaren in ontvangst te nemen was om 
hun verspilling aan onze klanten door te 
geven en daarbij de kwaliteit van het 
voedselpakket uit te breiden en te 
verbeteren met voornamelijk verse vlees- en 
visproducten. Zoals we nu allemaal weten is 
de levering door Albert Heijn zeker niet 
constant te noemen en komt het voor dat er 
geringe- of zelfs helemaal geen aanvoer is. 
Zij hadden ons wel verteld, dat dit kon 
voorkomen, maar we konden niet 
vermoeden dat ook zij hun 
levensmiddelenproductie drastisch hadden 
teruggeschroefd en zo veel minder 
overschot dan voorgaande jaren hadden. De 
aanvoer en diversiteit van producten zijn de 
laatste weken verbeterd en we wachten in 
spanning af hoe het aanbod van Albert Heijn 
de komende weken zal zijn. Na de 
zomervakantie en wel 14 september gaan 
we deze derde belangrijke wijziging 
evalueren met alle betrokkenen. In elk geval 
wil ik alle vrijwilligers op de uitdeelpunten, de 
chauffeurs en vooral ook Laurens van 
Lieshout en Wouter Quispel die op hun 
maandagavond de Albert Heijn 
versproducten ontvangen, verdelen en 
opslaan, bedanken voor hun enorme 
bijdrage om vers producten aan onze 
klanten mogelijk te maken.

Aanvoer vergroten 

De Voedselbank Haarlem is van oorsprong 
altijd zeer afhankelijk geweest van de 
aanvoer van buiten, omdat in haar gebied 
nagenoeg geen levensmiddelen 
producerende bedrijven gevestigd zijn. 
Daarom proberen we op regionaal en 
landelijk niveau enige invloed te hebben op 
de aanvoer en de verdeling ervan. Dit gaat 
niet gemakkelijk. Er wordt uiteraard veel 
gepraat en daar hebben we nu niet zoveel 
aan. We willen levensmiddelen onze kant op 
hebben. Hebben we geen aanvoer van 

levensmiddelen buiten ons gebied, dan hebben we 
gelukkig wel de ´aanvoer’ van vrijwilligers om ons 
wervingsteam te versterken. 

Cronjé

Hun komst betekent een omslag in onze 
afhankelijkheid, omdat we nu veel actiever op zoek 
gaan naar levensmiddelen. Naast Sandra Hoekstra is 
Ilco Schuringa erbij gekomen. Samen hebben ze een 
ophaalroute van overtollige levensmiddelen voor de 
Cronje buurt en Bloemendaal opgezet. De winkeliers 
worden hier nu wekelijks bezocht. De eerste weken 
was de opbrengst erg matig, maar het ziet ernaar uit, 
dat er toch wel een redelijk aantal kratten gevuld 
kunnen worden. Intussen bezoekt Marianne van der 
Horst de Bloemendaalse winkeliers nu en we zijn aan 
het nadenken om ook voor Haarlem meerdere 
ophaalroutes op te zetten. Vincent Wernik komt ons 
wervingsteam aansterken. Vincent is nu chauffeur en 
wil zich ook actief gaan inzetten om onze aanvoer 
van levensmiddelen bij bedrijven te verhogen. Dick 
Nieuwenhuis is onze werver bij kerkelijke instellingen. 
Ook daar worden vorderingen gemaakt. Zo heeft hij 
14 kratten weten in te zamelen bij de Goede Herder 
Kerk in Haarlem en zijn er collectes gehouden 
waarbij enige honderden Euro’s zijn binnengekomen.

Scholen

Voor scholen is Ton Franken actief. Hij heeft de taken 
van Robert Nieuwenhuis overgenomen die ik hierbij 
wil bedanken voor zijn goede werk voor onze 
Voedselbank. Robert is niet helemaal bij ons weg, 
maar het bezoeken van scholen wilde hij graag aan 
een andere vrijwilliger overdragen. Ton’s eerste 
project was een groot succes. 75 VWO scholieren bij 
het ECL hebben binnen een week 1200 blikken 
ingezameld in het kader van hun Maatschappelijke 
Stage. Ton verzorgde de aftrap met een rondleiding 
op de Voedselbank aan de scholieren. Hij is nu 
plannen aan het maken om alle Haarlemse scholen 
binnen hun Maatschappelijke Stage iets te laten 
doen voor onze Voedselbank.

  De succesvolle inzamelingsactie bij het ECL

Bovenstaande extra initiatieven zijn hard nodig 
omdat we de indruk hebben dat de opbrengst van de 
Supermarkt acties (SMA) aan het teruglopen is. 
Vanwege de enorme afname van aanvoer van 
levensmiddelen van buiten, zoals ik al eerder verteld 

 Juni – july 2010   
 - 8 -



heb, is de belangrijkheid van de SMA 
opbrengst toegenomen. 

SMA

Dankzij de inzet van de SMA vrijwilligers 
konden we in de perioden dat we een 
slechte aanvoer hadden, toch enkele zinvolle 
producten in het voedselpakket doen. 
Daarvoor dank aan Gusta de Jong, onze 
coördinator SMA, en haar team van 
vrijwilligers. Helaas gaat Gusta  ons verlaten 
en we zoeken naar een opvolg(st)er. Laat 
ons weten als je iemand kent of als je zelf 
deze belangrijke vrijwilligersfunctie wil gaan 
doen.

RAI

Tot slot wil ik iedereen graag informeren over 
een bijzonder grote opbrengst die Laurens 
van Lieshout heeft weten op te halen bij de 
PLMA/Private Label beurs die 18-19 mei in 
de RAI werd gehouden. Het waren 24 pallets 
of wel 30 kubieke meter met allerlei 
etenswaren: van toetjes tot vleeswaren. 
Allemaal spullen die fabrikanten volgend 
seizoen graag in de schappen van de 
supermarkt willen zien. De logistieke 
organisatie werd opgezet met de regio 
Voedselbank Amsterdam. Zij hebben de 
overschotten opgehaald en gezorgd voor de 
verdeling over de Voedselbanken in Noord-
Holland. Zelf ontvingen we 2 keer een pallet. 
Op de beurs heeft Laurens samen met 
Sandra Hoekstra leveranciers bezocht en 
hebben een aantal waardevolle contacten 
gelegd.

Met dit verslag heb ik jullie graag willen 
informeren over de stand van zaken bij 
werving. Er zijn grote veranderingen 
geweest. Dit heeft tot ons genoodzaakt tot 
aanpassingen, maar ik denk dat we goed op 
weg zijn om de aanvoer van levensmiddelen 
te vergroten. Zoals hierboven geschetst 
doen we dit bij supermarkten, 
levensmiddelen producerende bedrijven, 
kerkelijke instellingen en scholen. Heb je zelf 
een plan, een contact of een idee, laat het 
ons weten. Ons team staat open voor 
suggesties en aanbevelingen. 

Met dank aan onze vrijwilligers.

Eddy Gans
Bestuurslid Werving
Vice-Voorzitter

Email: 
levensmiddelen.voedselbank@gmail.com 

Redactionele bijdragen  

De redactie van de nieuwsbrief stelt bijdragen aan de 
nieuwsbrief zeer op prijs. Dus heeft u een leuk 
bericht of voorval te melden aarzel dan niet om dit te 
mailen naar  ealfikier@scarlet.nl  of bel 06 – 45 777 
427,  023 –  535 14 07

 Juni – july 2010   
 - 9 -

mailto:ealfikier@scarlet.nl
mailto:ealfikier@scarlet.nl

