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Stichting Voedselbank Schiedam 2021
Het is ons weer gelukt! Dankzij de inzet van vele vrijwilligers
en (financiële) sponsoring konden we iedere week onze
cliënten een volwaardig voedselpakket geven. Met name in de
decembermaand was er dankzij gulle gevers en
hartverwarmende inzamelingsacties iets extra’s om uit te
delen.
De coronacrisis had ons dit jaar weer in de greep, met o.a.
aanpassingen om de veiligheid van onze cliënten en
vrijwilligers te waarborgen en het weer uitstellen of cancelen
van gezamenlijke activiteiten.
Daarnaast hebben we helaas afscheid moeten nemen van een
aantal trouwe vrijwilligers, waaronder van Tineke Bastiaans.
Tineke was vanaf het begin bij de Voedselbank betrokken.
Vanwege haar gezondheid heeft zij haar werkzaamheden
moeten beëindigen. We zijn dankbaar voor het vele werk dat
Tineke verricht heeft.
Binnen het bestuur en ondersteuning van de Stichting zijn er
wijzigingen geweest. Voor de cliëntenadministratie is Kitty
Wigmans ons team komen versterken en we hebben Elly
Kruithof kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Simone
Broxks heeft de secretaristaken van Tineke Bastiaans
overgenomen.
Vrijwilligers
Bij de voedselbank werken alleen maar mensen op vrijwillige
basis (30 in totaal), er staan geen vergoedingen tegenover.
Dat maakt dat we werken met een fijne groep mensen die zich

allemaal voor één doel inzetten: zorgen dat de cliënten
wekelijks hun voedselpakket op kunnen komen halen.
Belangrijk is dat de sfeer goed is, onderling en naar de
cliënten toe.
Dit jaar was er geen gezamenlijke activiteit met de
vrijwilligers, maar we konden wel aan het eind van het jaar
traditioneel iedereen een kleine verrassing brengen.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, echter vanwege de
coronacrisis konden we deze niet allemaal plaatsen i.v.m. het
maximale aantal mensen die zich in een ruimte mogen
bevinden.
Onze vaste chauffeur is helaas aan het einde van het jaar
gestopt met zijn werkzaamheden. We hebben het ophalen van
de pakketten iedere donderdag uit Rotterdam nu nog
onderling kunnen regelen. Maar we zijn wel met spoed op
zoek naar een nieuwe chauffeur en bijrijder.
Voedselveiligheid
Ieder jaar worden we gecontroleerd door het bedrijf SENZ,
dat kijkt of de manier waarop we werken wel aan de eisen van
voedselveiligheid voldoet. 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 veiligheidseisen voldoet en er niemand ziek
van kan worden!
Dit keer vond de audit plaats op het Dreesplein en werden we
gewaardeerd met een 8.4 op de schaal van 10. Een mooie
score met een aantal verbeterpuntjes, maar we hebben het
Groencertifaat binnen.

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.
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 activiteiten zelf op
het Dreesplein stil liggen, zodat de grote zaal door ons
gebruikt kan worden, waardoor 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 nog 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 wel mogelijk is.
We dromen en zoeken naar een geschikte locatie waar meer
mogelijkheden zijn voor opslag en uitgifte. Ook met in ons
achterhoofd het feit dat straks Voedselbank Schiedam zelf zal
moeten zorgen voor de samenstelling van de pakketten.
Gedacht wordt aan een soort van winkel, waar cliënten dan
zelf (voor het grootste gedeelte) kunnen kiezen hoe zij hun
weekpakket samenstellen.
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, 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 en fruit geleverd aan de voedselbank. Niet alleen
aardappelen, aardbeien, wortel en uien, maar ook augurken,
pepers, frambozen. Meer dan vijftig soorten groenten en fruit
waren een zeer welkome bijdrage voor in de pakketten,
waaraan vele vrijwilligers hun steentje hebben bijgedragen.
Bij diverse bedrijven mogen we wekelijks brood en vlees
ophalen, een mooie aanvulling op de pakketten die we kant en
klaar uit Rotterdam ontvangen.
Schenkingen en mooie initiatieven.
Aan het einde van 2020 was er een actie van Radio 538. Hier
is landelijk veel geld opgehaald voor de Voedselbank en dit is
verdeeld over alle Stichtingen. Wij hebben hier kaas voor
gekocht.
Giften en goederen van o.a.
Bouwproject Schieveste, Bruna (de Loper), Pathé, Coffeeshop
Pasop, Big Bazar, AH Lange Kerkstraat, Hof van Spaland en AH
Vlaardingen, Jumbo, Dirk op de Malmo en de Laan van Bol’es,
Pizzeria Nieuwlandplein, de Turkse bakker op de Broersveld,
Van Breggen, Koekela, Stroomopwaarts, Staatsbosbeheer, de
Lions, Shell, Antonium, DSW, SBM offshore, Verstegen, firma
van den Doof, tennisvereniging Los Amigos,
bewonersvereniging Schiedam Zuid, COOP, Argos, Lentiz

College, (PCI)De Goede Herder, Oud-Katholieke Parochie en
Woonplus.
Inzamelingsacties:
Door de Basiliek, de Protestantse Kerk gemeente Schiedam
(Diaconie Grote kerk en Kethel) Basisschool de Violier, NGK
Westvest en de Plantagekerk.
Speciaal voor de kinderen
In mei en december konden we weer aanvragen doen bij The
foundation for kids, waar kleding op maat wordt gemaakt.
Daarnaast konden we deze zomer weer 71 vakantietassen
uitdelen. Deze tasjes bevatten speelgoed, iets te snoepen en
een cadeaubon van C&A voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Op 16 augustus was er een dagje uit voor gezinnen met
kinderen naar Drievliet (o.a. dankzij Fonds Schiedam &
Vlaardingen en omstreken)
Ook waren er weer knutseltassen voor jonge kinderen vanuit
de bibliotheek Schiedam in de vakantie periodes.
Van Sinterklaas mochten we cadeaukaarten (via Sint voor een
kint) uitdelen aan de kinderen. En waren er cadeautjes van
Stichting Sintvoorieder1.
Via de Kappersacademie konden we weer 115 kappersbonnen
verdelen.
Kerst 2021
Ook dit jaar helaas geen kerstdiner, maar wel heel veel extra
kunnen uitdelen dank zij schenkingen van bedrijven en
particulieren (o.a. Gemeente Schiedam). We hebben daardoor
cadeaubonnen voor volwassenen kunnen aanschaffen, voor

kinderen tot 18 jaar HEMAbonnen en voor kinderen tot 12
jaar bonnen van Intertoys.
Cijfers
Om een indruk te geven over het aantal uit te delen pakketten,
de volgende cijfers:
Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 werden er
aan totaal 481 huishoudens (dit zijn in totaal 1148 personen)
pakketten uitgedeeld.
Op 31 december 2021 waren er 164 huishoudens
geregistreerd met 359 personen, waarvan 147 kinderen (t/m
17 jaar) .
Het aantal artikelen dat per krat werd meegegeven bedroeg
gemiddeld 30 stuks, waarvan ongeveer tweederde past in de
Schijf van 5.
Bestuur
Het bestuur:
Voorzitter: Marja Docter
Secretaris: Simone Broxks
Penningmeester: Jaap Guijt
Adviserende leden:
Freek Koelman
Christine Pauw
Lauke Bastiaans
Cliëntenadministratie: Kitty Wigmans
Website: Klaas Bakker
Vertrouwenspersoon: Elly Kruithof

Samenwerkende organisaties
Voedselbank Rotterdam
Stichting Stadstuinieren voor de Voedselbank Schiedam
Gemeente Schiedam
Dock
WOT’s
Stichting Vluchtelingenwerk Maas Delta
Stichting Netnietgenoeg
Kledingbank Nieuwland en Gorzen
Lions Schiedam
The Foundation for Kids
Tot Slot
We hopen u met dit verslag de nodige informatie te hebben
gegeven. We hebben getracht zoveel mogelijk bedrijven en/of
instanties te noemen die ons dit jaar op welke manier dan ook
hebben gesteund.
Mocht u vragen of aanvullingen 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
Ook extra handen zijn altijd welkom!

