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We mogen terug kijken op een bewogen jaar. De corona crisis
hield ook de activiteiten van de voedselbank in de tang.
Dit had diverse gevolgen; er moesten maatregelen genomen
worden om de veiligheid van onze cliënten te waarborgen,
zoals het gebruiken van handgel, handschoenen en
mondkapjes. Verder het bewaken van de anderhalve meter
samenleving, in en rond de uitdeelpunten.
Ook had het gevolgen voor het aantal vrijwilligers in een
ruimte. Helaas konden een aantal vrijwilligers vanwege
leeftijd en/of gezondheid niet langer meewerken.
Dankbaar zijn we dat het uitdelen van de pakketten wel door
kon gaan; immers, onze cliënten zijn in grote mate afhankelijk
van een voedselpakket.
De verwachtte stijging van het aantal uit te delen pakketten
bleef lange tijd uit. Pas aan het eind van het jaar konden we
een lichte toename zien.
Vrijwilligers
Bij de voedselbank werken alleen maar mensen op vrijwillige
basis, er staan geen vergoedingen tegenover. Dat maakt dat
we werken met een fijne groep mensen die zich allemaal voor
een doel inzetten: zorgen dat de cliënten wekelijks hun pakket
op kunnen komen halen.
Belangrijk is dat de sfeer goed is, onderling en naar de
cliënten toe.
Ook dit jaar mochten de vrijwilligers een dag meevaren met
de Eendracht, een happening over de Waterweg naar de
Noordzee en weer terug. Een echte verwen dag, deze keer

gecombineerd met een aantal vrijwilligers van het tuinieren
voor de voedselbank.
En aan het eind van het jaar traditioneel een kleine verrassing
met een bedankje.
Vanwege de coronacrisis kregen we veel aanmeldingen van
potentiele nieuwe vrijwilligers. Helaas moesten we hiervoor
bedanken, gezien het geringe aantal mensen dat zich samen in
een ruimte mag bevinden.
Voedselveiligheid
Ieder jaar worden we gecontroleerd door een bedrijf dat kijkt
of de manier waarop we werken wel aan de eisen van
voedselveiligheid voldoet. Deze audit vond plaats op 16 juli en
werd gewaardeerd met een 9.2 op de schaal van 10. Een
mooie score met een aantal verbeterpuntjes die voornamelijk
met de registratie te maken hadden. Er wordt gecontroleerd
op hygiëne, temperatuurbeheersing, werkruimte, opslag,
registratie e.d.
Dit alles moet er voor zorgen dat het voedsel dat meegegeven
wordt aan alle eisen voldoet en er niemand ziek van kan
worden!
Uitdeelpunten
We beschikken over twee uitdeellocaties, te weten het
Dreesplein 2 en de Groenelaan 127. Op het Dreesplein komen
ook de cliënten uit Schiedam Noord. Helaas is het vrije OV
voor mensen in een bijstandspositie niet gehandhaafd en is
het lastig om vanuit noord een pakket op te halen. Gelukkig is
er een bedrijf dat een aantal pakketten wegbrengt aan hen die

echt niet in de gelegenheid zijn, door ziekte of anders, om het
zelf op te halen.
We zijn ons bewust dat de ruimte op het Dreesplein niet
ideaal is voor het aantal pakketten dat hier uitgedeeld wordt.
Een voordeel in deze coronatijd is wel dat alle activiteiten stil
liggen zodat de grote zaal gebruikt kan worden, waar het
afstand houden beter te handhaven is.
Op de Groenelaan zijn we vooral blij met de opslagruimte die
er beschikbaar is. Het koffie drinken is even gestopt. Het is de
bedoeling dat de cliënten zo snel mogelijk hun tassen vullen
en weer naar huis gaan. We hopen op betere tijden , zodat dit
weer mogelijk zal zijn.
We dromen en zoeken naar een geschikte locatie waar meer
mogelijkheden zijn voor opslag en uitgifte.
Bijdragen
We werden dit jaar op velerlei wijze verrast door grote en
kleine giften, in geld en in natura. Mensen die bijna wekelijks
wat goederen komen brengen, bedrijven en organisaties die
van hun voorraden af moesten en aan ons schonken,
bedrijven die speciaal voor ons inkopen deden, scholen en
kerken die voor ons ingezameld hebben, mensen die hun
(gedeeltelijke) kerstpakket kwamen brengen…we hebben het
idee dat we steeds beter in beeld komen en zijn dankbaar
voor alle gaven; groot en klein! Hartverwarmend!
Dank ook aan de Gemeente Schiedam, die het door subsidie te
verlenen, mogelijk maakt om huisvesting te bekostigen.
Samenwerking
Dank zij het werk van stichting Stadstuinieren voor de
Voedselbank is er een groot gedeelte van het jaar verse
groenten geleverd aan de voedselbank. Een zeer welkome

bijdrage waaraan vele vrijwilligers hun steentje hebben
bijgedragen. Waren het in het begin van 2020 nog drie tuinen
die groenten verbouwden, aan het eind van het jaar waren dit
er nog twee. Het was vanaf het begin bekend dat de locatie
Wibautplein een tijdelijke locatie was. Een locatie met een
mooie groep vrijwilligers die, behalve tuinieren, ook een
sociale functie had.
Bij diverse bedrijven mogen we wekelijks brood en vlees
ophalen, een mooie aanvulling op de pakketten die we kant en
klaar uit Rotterdam ontvangen.
Activiteiten
Vanwege de coronabeprekingen kon de inzameling bij de
Roparun niet doorgaan.
Helaas kon ook het kerstdiner voor de cliënten niet doorgaan.
Als alternatief hebben alle cliënten een HEMA cadeaubon van
€ 50,—gekregen en alle kinderen een bon van Intertoys van €
25,—. Deze actie is geheel gefinancierd door diverse fondsen,
o.a. het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en de Gemeente
Schiedam.
Wel mochten we twee maal een inzameling houden bij een
grootsuper. Dit werd landelijk georganiseerd om het armoede
vraagstuk onder de aandacht te brengen. In de zomer lag de
nadruk op gezond ontbijten. Bekend is dat vele kinderen
zonder ontbijt naar school gaan, wat zeker effect heeft op de
leerprestaties. In het najaar op gezonde maaltijden. Beide
inzamelingsacties brachten veel goederen en goodwill op.
Vanuit de bibliotheek ontvingen we twee maal een
vakantietasje voor jonge kinderen en ook vanuit de

Protestantse gemeente Grote Kerk Schiedam mochten we
voor de zomervakantie vakantie tasjes uitdelen.
Verder is er goed contact geweest met stichting Jurk, die voor
kinderen kleding maakt. In de loop van het jaar is deze
stichting gestopt met haar werkzaamheden en is er een
nieuwe stichting opgericht: The Foundation for Kids.
De jaarlijkse actie i.s.w.m. de Lions in Schiedam om DE punten
in te zamelen was een groot succes, waardoor we vele pakken
koffie verkregen.
In de decembermaand was Nico Sterrenburg weer in
Schiedam en mochten we oliebollen bij hem ophalen om uit te
delen.
Cijfers
Om u een indruk te geven over het aantal uit te delen
pakketten, ziet u hier de volgende cijfers:
Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 werden er
pakketten verstrekt aan 305 huishoudens met een totaal van
445 personen.
Op 31 december 2020 waren er 137 huishoudens
geregistreerd met 323 personen, waarvan er 162 kinderen tot
en met 17 jaar waren.
Het aantal artikelen die per krat werden meegegeven bedroeg
gemiddeld 25 tot 30 stuks, waarvan er 15 tot 25 zich in de
schijf van 5 bevonden.
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Tot Slot
We hopen u met dit verslag de nodige informatie te hebben
gegeven. Mocht u vragen hebben dan horen we dit graag via :
info@voedselbankschiedam.nl
Mocht u ons financieel willen ondersteunen, dan is uw gift
van harte welkom op: NL16 INGB 0006 5082 38 t.n.v.
Stichting Voedselbank Schiedam

