JAARVERSLAG Voedselbank en Kledingbank 2017
VOEDSELBANK Sliedrecht is aangesloten bij Voedselbanken Nederland.
We maken voedselpakketten voor ons eigen dorp, maar ook in Bleskensgraaf en
Nieuw-Lekkerland is een uitgiftepunt. We begonnen het jaar met een totaal van
49 pakketten en op 31 december 2017 hadden we 52 klanten.
Bij het Distributiecentrum in Rotterdam bestellen we elke week voor elke klant
een krat eten. Dit is kant en klaar!
Daarnaast halen de vrijwilligers zelf nog eten op, o.a. bij de veiling in
Barendrecht, de Bioderij, de plaatselijke Jumbo’s en een bakker. Er worden ook
producten met Voedselbanken uit de omgeving geruild. Regelmatig komen er ook
magazijn spullen binnen van acties, gehouden door scholen, vrouwengroepen, ed.
Elke maand kopen we ook producten: stuk kaas, doos eieren, vis, rijst,
aardappelen en uien. De producten, die we zelf verzameld hebben, staan op
tafels. De klanten lopen er met een winkelwagen langs en pakken het goede
aantal van het product, als ze het willen hebben. Voor de uitgifte van vries en
koele producten hebben we een schuifvriezer en een staande koeling
aangeschaft. Elke week gaan de klanten met twee goed gevulde shoppers naar
huis. En dit alles is mogelijk door de vrijwilligers, die meehelpen!
Behalve voor ons eigen klanten maken we pakketten voor voedselbank
Hardinxveld. Zij betrekken de pakketten van ons, maar zijn verder een
zelfstandige voedselbank.
Voedselveiligheid staat hoog in het vaandel. In 2016 hebben we het predicaat
Voedselbank GROEN gekregen. Na een controle in juni 2017 moesten we de
puntjes weer op de i zetten: temperatuurlijsten, schoonmaakplan. Ja wel, we zijn
nu weer Voedselbank GROEN.
Het team aanvraag-herintake kan vermelden, dat er dit jaar 59 aanvragen waren
en dat 62 klanten zijn gestopt.
De kledingbank werkt nog volgens het zelfde concept: 2x een morgenopenstelling en 1x op de avond. Aan klanten van de Voedselbank Sliedrecht
en Voedselbanken uit de omgeving worden halfjaarlijks kledingpassen verstrekt.
Hiermee kan elk gezinslid 15 stuks kleding komen uitkiezen en nog een jas en een
paar schoenen. Ook hebben we dit jaar veel kledingpassen verstrekt aan
personen, die een bijstandsuitkering hebben. In samenwerking met wethouder
Hanny Visser zijn hiervoor brieven verstuurd. Hartelijk dank aan allen, die hun
kleding bij ons de container deponeren. Door de gewone verkoop en de
uitverkopen van de Kledingbank wordt de kas behoorlijk gevuld.

Met alle vrijwilligers (90) hebben we dit jaar ons 10-jarig bestaan gevierd: een
vaartocht met de Glashopper met aansluitend een barbecue.
Het bestuur is weer volledig. We hebben 5 x vergaderd. Regelmatig zijn ook de
coördinatoren hierbij uitgenodigd.
We kunnen terug zien op een “mooi” jaar, we hopen, nu de criteria weer verruimd
zijn, dat we het komende nog meer mensen kunnen helpen.
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