Jaarverslag van de Stichting Voedselbank Schiedam 2018.
Het jaar 2018 was een jaar waar we met een goed gevoel op terugkijken.
We hebben weer veel mensen kunnen helpen aan een wekelijks voedselpakket,
waardoor zij iets extra’s hadden om in een voor hen moeilijke periode in hun
onderhoud te voorzien. De gevolgen van het leven en opgroeien in een gezin
met armoede kunnen heel ingrijpend zijn. Het vergroot b.v. de kans op sociaal
isolement en psychosociale problemen voor kinderen, die daardoor hun
opleiding niet af kunnen maken en dus een kleinere kans op de arbeidsmarkt
hebben. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, waar moeilijk uit te komen is.
Daarnaast is het ook goed om ons te realiseren dat hiermee veel verspilling van
goed voedsel wordt voorkomen.

Vrijwilligers.
Alle voedselbanken in Nederland draaien volledig op vrijwilligers. Zo ook in
Schiedam. Zonder de vrijwillige inzet van deze mensen zouden we de cliënten
niet iedere week kunnen helpen met een voedselpakket.
Gelukkig zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar, zodat we, ook als er
iemand niet kan komen door ziekte of andere omstandigheden, er altijd wel
iemand is die kan invallen.
Er komt veel voor kijken om alles op orde te hebben. De ruimtes moeten
geschikt gemaakt worden en schoon zijn om de pakketten uit te kunnen delen.
Die moeten worden opgehaald in Rotterdam en afgeleverd worden bij de twee
uitdeelpunten. De coördinatoren houden alles in de gaten, of de producten wel
vers zijn en of de datum niet al is overschreden en de temperaturen van de
koel- en vriesproducten wel voldoen aan de voedselveiligheidseisen.
Het bestuur zorgt er samen met de adviseurs voor dat de voorzieningen die
nodig zijn, aanwezig zijn en betaald kunnen worden.
Zo heeft iedereen binnen de organisatie een eigen taak en vormen we samen
een fijn team.

Voedselveiligheid.
De controle voor de voedselveiligheid is ook in 2018 weer gedaan en gelukkig
hebben we weer groen licht gekregen om het “Groencertificaat” te behouden.
Altijd zijn er wel een paar verbeterpuntjes, die zijn inmiddels aangepast. Het is
goed dat we op deze manier alert blijven en de voedselveiligheid kunnen
garanderen.
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Ook moeten de vrijwilligers ieder jaar opnieuw instructies volgen en een test
doen, zodat iedereen op de hoogte blijft van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Uitdeelpunt.
De twee uitdeelpunten waar we nu mee werken blijken goed te functioneren.
Heel blij zijn we met het nieuwe pand aan de Groenelaan. Het afgelopen
verslagjaar was het eerste jaar dat we dit pand hebben gebruikt en er blijken
veel voordelen te zijn aan het hebben van een eigen ruimte. De
beschikbaarheid de hele week door en de opslag die we daar hebben om
producten die langer houdbaar zijn te kunnen bewaren, wordt als zeer goed
ervaren. Als we benaderd worden door bedrijven of andere organisaties met de
vraag of we spullen kunnen ophalen, kan dat op afspraak altijd gerealiseerd
worden, zonder te moeten denken: Fijn dat jullie spullen willen doneren, maar
waar laten we ze.
Jammer dat de verdeling van het aantal cliënten over de beide ruimtes niet
evenredig is. Op het Dreesplein komen ongeveer twee keer zoveel cliënten als
op de Groenelaan. Dit komt o.a. door een twintig tal cliënten die vanuit
Schiedam-noord hun pakket bij het Dreesplein ophalen. We proberen dat beter
te verdelen, maar in de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig.

Cliënten.
Op 31 december 2017 deelden we aan 136 huishoudens voedselpakketten uit
aan 332 personen.
Op 31 december 2018 waren dat 121 huishoudens en 329 personen. Het aantal
pakketten was iets meer, omdat grotere gezinnen twee pakketten krijgen.
Omdat er veel mensen zijn die tijdelijk gebruik maken van de voedselbank,
schatten wij in dat we ongeveer 750 mensen hebben kunnen helpen.
Hieruit blijkt dat er minder mensen gebruik maken van de voedselbank en we
weten niet of dat komt omdat men de voedselbank niet weet te vinden of dat
het te maken heeft met schaamte of dat er echt minder mensen zijn die een
voedselpakket nodig hebben.
Zorgelijk is, dat bijna de helft van dit aantal mensen, kinderen zijn, die
opgroeien in armoede. Kinderen, die buiten hun schuld in deze situatie moeten
leven. Uit onderzoek is gebleken dat er in onze regio meer kinderen opgroeien
in armoede dan gemiddeld in Nederland. We proberen daar af en toe iets aan
te doen, door cadeaubonnen aan de kinderen te geven. In de zomer kregen zij
een bon van € 25,00 van C&A en in november een bon van € 15,00 van het
Kruidvat. Beide acties waren gesponseerd door het Geref. Jeugdhuis en de
Diaconie van de Prot. Kerk te Schiedam.
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Ook kregen de kinderen boeken van het Boekhuis en Comkids.
Alle cliënten van de voedselbank kunnen gebruik maken van de
kledingbank, die gevestigd is in de Kansenfabriek, Meesterstraat 40,
tel.: 06-16273781.
Voor kinderkleding kunnen zij terecht op locatie: MCM de Grootstraat 19.
Een onderdeel van de kledingbank is de Aanvulwinkel. Hier kunnen mensen,
die daar voor in aanmerking komen, schoonmaak- en toiletartikelen kopen
tegen zeer lage prijzen.
Zo proberen we de mensen, die dat nodig hebben te helpen om de dagelijkse
zorgen wat te verlichten.

Kerstdiner.
Het was weer een geslaagd evenement. De organisatie van dit diner in de Grote
Kerk kan terugkijken op een mooie avond voor de cliënten van de voedselbank.
Dankzij vele sponsoren was het ook financieel succesvol.
Veel dank daarvoor.

Financiën.
Voor het financiële jaarverslag en de toelichting daarop verwijzen wij u naar de
bijlage met het financiële overzicht. Ook op de ANBI pagina op onze website is
dit overzicht te vinden.

Acties.
Het is hartverwarmend om te ervaren dat veel Schiedammers bereid zijn om
actie te voeren voor de voedselbank.
Scholen, kerken en andere maatschappelijke organisaties houden regelmatig
inzamelingen voor onze cliënten. Vooral rond feestdagen worden deze mensen
niet vergeten.
- Er zijn bakkers die iedere dag het overgebleven brood invriezen, dat we dan
op donderdagochtend op kunnen halen en uit kunnen delen.
- In november en december mogen we de overgebleven oliebollen iedere
avond ophalen bij de kraam aan de Nieuwe Haven.
- Kerstpakketten worden aangeboden door meerdere bedrijven en instanties.
- In de week voor Sinterklaas kregen we van een bedrijf boterstaven voor alle
cliënten.
Dit zijn enkele voorbeelden van de vele donaties die het hele jaar door worden
gedaan.
We zijn hier heel blij mee en willen dan ook iedereen die op welke manier dan
ook heeft geholpen, hier heel hartelijk voor bedanken.
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Uitdeelpunten.
De twee uitdeelpunten zijn in verschillende wijken van Schiedam, zodat de
cliënten min of meer in hun eigen omgeving het voedselpakket kunnen
ophalen.
1. Schiedam/Nieuwland. Op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur.
Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem Dreesplein 2, 3119 CW Schiedam.
Telefoon: 010-4738671
2. Schiedam-Centrum/Zuid. Op donderdag van 13.30 tot 15.00 uur.
Groenelaan 127, 3114 CE Schiedam.
Telefoon tijdens openingsuren: 06-57347680

Bestuur.
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Schiedam bestaat uit drie personen.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Marja Docter
Tineke Bastiaans
Jaap Guijt

Daarnaast hebben we nog een aantal adviseurs en een notuliste.
Notuliste:
Adviseurs:

Yvonne Buitendijk
Christine Pauw
Freek Koelman
Lauke Bastiaans (contactpersoon regionaal en landelijk)

Voor correspondentie met de Stichting verwijzen wij u naar ons emailadres:
info@voedselbankschiedam.nl
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Samenwerkingen.
We werken samen met meerdere organisaties, o.a. met:
- Landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland.
- Voedselbank Rotterdam.
- Dock.
- Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam.
- Gemeente Schiedam.
- Wijk ondersteuning teams (WOT).
- Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta, afd. Schiedam.
- Stichting Net Niet Genoeg.
- Kledingbank Nieuwland.

Tot slot.
Wij hopen u met dit verslag de nodige informatie te hebben gegeven en mocht
u meer willen weten en op de hoogte willen blijven van onze activiteiten dan
verwijzen wij u naar onze web-site: www.voedselbankschiedam.nl
Natuurlijk kunt u de voedselbank ook financieel ondersteunen. Dat kan door
een donatie te doen op bankrekening nummer: NL16 INGB 0006 5082 38 t.n.v.
Stichting Voedselbank Schiedam.
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