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Het ontstaan
Regelmatig wordt voedsel in winkels, distributiecentra of zelfs bij producenten vernietigd om-
dat dit niet meer te verkopen is. Dit gebeurt als een themaverpakking (zoals met Kerst of bij 
een prijsvraag) niet meer van toepassing is of als het verlopen van de houdbaarheidsdatum in 
zicht komt. Dergelijk voedsel is echter vaak nog goed eetbaar, maar wordt desondanks afge-
schreven.

De “Voedselbank” springt in het gat tussen deze overschotten en de armoede in Nederland. 
Voedselvoorraden die zouden worden vernietigd, worden verzameld en doorgegeven aan huis-
houdens die financieel in zwaar weer zitten. Gratis.

Ook uit onze gemeenschap kwamen al langer signalen dat er een categorie inwoners van Die-
men op of onder het bestaansminimum zou leven. Geruchten gingen van mensen die zochten 
in afvalcontainers bij de supermarkten en zelfs over inwoners, die cliënt zouden zijn van het 
uitgiftepunt van de Voedselbank in Zuidoost. Bij navraag om hoeveel mensen het in totaal nu 
ging bleken deze cijfers moeilijk boven water te krijgen. Zowel de gemeentelijke afdeling WIZ 
(Werk, Inkomen en Zorg) als de kerkelijke en andere maatschappelijke organisaties tastten 
volledig in het duister.

Naar aanleiding van deze signalen is medio april 2006 een kleine projectgroep ontstaan die de 
doelstelling had in ieder geval op een bepaalde manier iets aan deze `vermeende´ misstanden 
te doen. Er werden diverse gesprekken gevoerd met zoveel mogelijk, bij deze problemen be-
trokken instanties.

Uiteindelijk restte ons de vraag: `Hoe vullen wij hier in Diemen dit plaatje in`? 

Drie mogelijkheden rolden over tafel. Als eerste een eigen Voedselbank beginnen, de tweede 
keus was aansluiting bij Amsterdam of ten derde iets totaal anders zoals bijvoorbeeld het op-
zetten van een eetcafé. Uiteindelijk is het uit praktische overwegingen aansluiting bij Amster-
dam geworden.

Amsterdam heeft in 2004 haar eerste uitgiftepunt geopend naar het voorbeeld van Sjaak en 
Clara Sies in Rotterdam. Deze mensen zijn in Nederland degenen geweest die hier het concept  
hebben geïntroduceerd. Nederland was wel het veertiende land in Europa waar Voedselbanken 
werden gerealiseerd. In Canada is deze voorziening al jaren bekend.

Door ons werd contact gezocht met de VBA (Voedselbank Amsterdam) in de persoon van de 
heer Joost de Jager. Hij vertelde ons over de werkwijze van de VBA, de voorzieningen en de 
criteria die men in Amsterdam en zelfs in de gehele provincie Noord Holland hanteerde. Het 
was natuurlijk wel de bedoeling, dat als wij ons zouden aansluiten, wij ons conformeerden aan 
de werkwijze van Amsterdam. Dit zou ons tot een officieel uitgiftepunt van de VBA maken.

Wij zouden zelfstandig kunnen functioneren en de wensen van Amsterdam op onze eigen wijze 
kunnen implementeren. Diemen is per slot van rekening een hele andere gemeente met een 
wat andere sociale kaart dan Amsterdam. De vrijheid, die Amsterdam ons gunt, is een hele 
goede combinatie en het werkt dan ook uitstekend. Wij hebben ook toestemming gekregen 
een eigen girorekening te openen.
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Wekelijks krijgen wij vanuit Amsterdam het benodigde aantal basis voedselpakketten en dit 
wordt door ons aangevuld tot een volwaardig pakket, voldoende om twee of drie dagen te 
overlappen.

Niet alleen de VBA, maar ook het College van Burgemeester en Wethouders heeft ons alle hulp 
geboden die er kon zijn, toen het ging om een locatie te verwerven voor ons uitgiftepunt. Dit 
heeft ertoe geleid dat wij een deel van een gemeentelijk pand op de Verrijn Stuartweg 3 tijde-
lijk mogen gebruiken. Er wordt ons geen huur in rekening gebracht.

Maatschappelijk acceptatie
Toen de initiatiefgroep midden 2006 de wens naar voren bracht, een Voedselbank in Diemen te 
beginnen, werd er, eerlijk gezegd, bij de gemeentelijke organisatie, maar ook door andere 
maatschappelijke instanties, nogal sceptisch tegenaan gekeken. Een Voedselbank hier in Die-
men is toch nergens voor nodig?  Wellicht zou dit een middel kunnen zijn om de verborgen 
armoede in Diemen in kaart te brengen.

Nu, een jaar later, weten wij wat we aan elkaar hebben. Er is een goede interactie tussen de 
diverse instanties. De relatie met de gemeentelijke afdeling Werk Inkomen en Zorg (WIZ) en 
in het verlengde daarvan de stichting Paramis, is meer dan goed te noemen, de lijnen naar 
Maatschappelijk werk (MaDi), Vluchtelingenwerk en Ouderenadviseur (S.W.D.) en de Diemense 
huisartsen, zijn kort. 

Een goed voorbeeld van de samenwerking is dat wij een cliënt van Paramis bij ons vrijwilli-
gerswerk laten uitvoeren, om weer in te kunnen stromen op de arbeidsmarkt.

Hoe ziet een wekelijks voedselpakket eruit?
Het voedsel, dat wij 
wekelijks van de 
VBA ontvangen, 
wordt door twee van 
onze eigen vrijwilli-
gers uit de Centrale 
Loods op het Oos-
tenburgereiland op-
gehaald. Dit voedsel 
komt meestal in 
bulkvorm aan en de-
ze bulk wordt door 
onze vrijwilligers in 
het aantal kratten 
opgedeeld.

Wij hebben eenper-
soonspakketten en 
meerpersoonspak-
ketten. De eenper-
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soonspakketten zijn rood en de anderen blauw. Dit is voor onze vrijwilligers handig. De bulk 
wordt in zakjes eerlijk verdeeld. Meestal blijft er nog wat over en dat wordt dan op een tafel 
gelegd. Mensen, die denken dat zij nog wat extra nodig hebben van een bepaalde groente of 
een ander product, kunnen dit meenemen.

Een voedselpakket moet in onze optiek dienen ter overbrugging van twee of drie dagen. Dit 
hangt natuurlijk ook van de gezinsgrootte af. In principe moet het mogelijk zijn om er drie da-
gen gezond van te kunnen eten. Met de nadruk op gezond, dat hebben wij hoog in ons vaan-
del.

Andere bronnen van voedingsmiddelen
Zoals al gezegd krijgen wij uit Amsterdam een basispakket. Dit basispakket kan elke week va-
riëren. Dit komt omdat Amsterdam afhankelijk is van de diverse leveranciers. Er is wel altijd 
een ruime mate van verse groente en fruit. Ook brood kan men makkelijk aanleveren. Met an-
dere artikelen is het altijd afwachten. Het gaat namelijk om partijen ‘waar wat mee is’. Partij-
en, die niet meer regulier te verkopen zijn. We hebben het daarbij niet over afgekeurde voe-
dingswaren. Dat is helemaal niet aan de orde. De VBA is tegen verkwisting, maar zal nooit 
voedsel uitgeven dat de cliënten schade zou kunnen berokkenen.

Daardoor is soms de spoeling dun en dan wordt het echt moeilijk een pakket ‘gezond’ te vul-
len. Daar zijn dan onze winkelacties voor. Met deze winkelacties proberen wij een voorraad aan 
te leggen waaruit wij kunnen putten wanneer de spoeling in Amsterdam wat aan de dunne 
kant is. Dit gebeurt gelukkig niet al te vaak.

Wij hebben tot nu toe 5 winkelacties gehouden. Twee keer bij Albert Heyn en twee keer bij 
C1000, een keer tot nu toe bij Super de Boer in Diemen Zuid. De klanten van een supermarkt 
worden bij binnenkomst door vrijwilligers van de VB gevraagd, een extra artikel te kopen, dat 
vervolgens bij het verlaten van de winkel door vrijwilligers van de VB wordt ingezameld. Bij 
deze acties worden we elke keer met open armen ontvangen en ook het enthousiasme van het 
winkelend publiek is ongekend. Je bent er soms verlegen mee wat de mensen aanslepen.

Ook proberen we op andere manieren extra voeding te verwerven. Wat te denken van bakker 
Cor Muhl en bakker van Diermen, die elke week hun overgebleven brood aan ons afstaan?

De scholen De Duif en De Octopus, die een ontzettend geslaagde actie voor ons hebben ge-
voerd om met de Kerst op school in echte Voedselbankkratten aan elk kind een levensmiddel 
te vragen. Hiermee hebben we onze cliënten heel lang blij kunnen maken.

Zelfs het Vechtstedecollege in Weesp en de diaconie van Breukelen wisten ons te vinden om 
levensmiddelen aan ons af te staan.

Onze voorkeur gaat uit naar houdbare artikelen. Artikelen zoals rijst, pasta, houdbare melk 
etc. Dat kun je lang bewaren zonder dat het bederft. Maar er zijn ook artikelen die je niet vaak  
ziet, zoals aardappelen, zuivelwaren en olie. Die artikelen kopen we dan zelf met onze reser-
ves. Al met al lopen er elke vrijdag tevreden mensen naar huis toe.
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Acties voor onze Voedselbank
In de afgelopen decembermaand zijn er ook via andere kanalen nuttige en leuke dingen bij ons 
uitgiftepunt terechtgekomen en via ons bij onze cliënten. Deze dagen lenen zich bij uitstek om 
anderen, die het niet zo breed hebben, in het zonnetje te zetten. Diverse bedrijven leverden 
kerstpakketten aan ons via een speciale kerstpakkettenactie, geïnitieerd door de VBA. Dit werd 
dan eerlijk verdeeld over de uitgiftepunten.

Maar ook onze eigen Diemense bedrijven schonken ons kerstpakketten, zoals Randstad en 
Saan en XS4all. Jamin gaf ons de overgebleven voorraad chocolade van de goede Sint en na-
tuurlijk die brave Piet, maar ook - in het voorjaar - de overgebleven chocolade paaseieren en 
paashazen.

Verschillende particulieren wisten de weg naar ons UP te vinden, niet alleen met voedsel, maar 
ook met kerstversiering en andere zaken die de feestdagen in de decembermaand gezellig ma-
ken. Begin 2007 werden we verblijd met een partij gloednieuw speelgoed, geschonken door de 
Stichting Goed Speelgoed (Speelgoed van het jaar) Hoewel geen voedsel, was dit toch bijzon-
der welkom bij al de kinderen van onze cliënten.

Een andere zeer goed verlopen actie was en is de zegeltjesactie van Super de Boer. Met de 
hulp van heel veel mensen, die niet zelf voor een pakket spaarden, is het ons in 2006 gelukt 
om ongeveer 24 pakketten bij elkaar te sparen. 
Wij hopen dat het dit jaar weer zo succesvol zal 
zijn. Wij streven ernaar elke cliënt een eigen ‘Su-
per de Boer pakket’ mee te geven.

Bij Albert Heijn mochten we in het voorjaar een 
restpartij uiteenlopende nonfoodartikelen opha-
len. Behalve onze eigen cliënten konden ook de 
andere uitgiftepunten van de VBA hiervan profite-
ren.

Ook vermeldenswaardig is de speelgoedactie die 
het bedrijf DHL voor alle Voedselbanken in Ne-
derland heeft gevoerd. Via de VBA ontvingen wij 
hiervan ook een aantal pakketten voor de kinde-
ren van onze Diemense cliënten.

Tenslotte mogen niet onvermeld blijven degenen 
die onze organisatie financieel hebben gesteund. 
Van en via particulieren maar ook van de diaco-
nieën van de Diemense kerken ontvingen we gro-
te en kleine giften welke het ons mogelijk hebben 
gemaakt het afgelopen jaar als Diemense Voed-
selbank te functioneren.
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Vrijwilligers
Wat is een Voedselbank zonder vrijwilligers? Een jaarverslag zonder de vermelding van hun 
inbreng zou niet compleet zijn. Elke vrijdag komen ze met evenveel enthousiasme om voedsel 
op te halen in Amsterdam, het in te pakken op het uitgiftepunt of pakketten lokaal te vervoe-
ren voor cliënten, die slecht ter been zijn of ziek. Wekelijks worden er veel kilometers gereden, 
er wordt echter zelden een kilometervergoeding gedeclareerd. De telefoon ‘van de Voedsel-
bank’ is de mobiel van een vrijwilliger. Printer papier en inkt, onze teletekst pagina, onze web-
site, standaard gebruiksartikelen, worden allemaal door verschillende vrijwilligers op eigen 
kosten ingebracht.

Wij hebben inmiddels zo´n 15 vaste vrijwilligers en daar zijn we heel erg blij mee. Wat ons ook 
een groot plezier doet, is het feit dat sommige van onze cliënten ook graag mee willen helpen 
bij de winkelacties of de gewone klussen op de vrijdag. Er wordt door onze vrijwilligers een 
luisterend oor geboden en er is een ongekende interactie op de vrijdagmiddag met de cliënten.

De vrijwilligers die de (intake)gesprekken met nieuwe cliënten voeren, volgen instructieavon-
den die gegeven worden door sociaal-raadslieden van de gemeente Amsterdam. Zo blijven de-
ze mensen op de hoogte van alle voorzieningen die voor onze cliënten voor handen zijn.

Hoe bepalen wij of iemand voedsel krijgt
De Voedselbank Diemen (als onderdeel van de VBA) houdt goed in de gaten wat de situatie is 
van de hulpvragers. Want waar ligt de armoedegrens? Wie geven wij een voedselpakket en wie  
niet?

Wij controleren de inkomsten en uitgaven van hulpvragers. Hierbij wordt een onderscheid ge-
maakt tussen enerzijds schulden die mensen hebben door huurachterstand en achterstallige 
betaling aan nutsbedrijven en anderzijds schulden die worden aangegaan om bijvoorbeeld 
luxegoederen te betalen. Want de nood moet oprecht hoog zijn, wil een hulpvrager worden 
toegelaten.

Kort gezegd hanteert de Voedselbank de volgende regel:

Als één persoon per maand niet meer dan 150 euro te besteden heeft aan voedsel en kleding, 
wordt deze toegelaten. Bij meer personen in hetzelfde huishouden wordt dit bedrag verhoogd: 
voor elke extra volwassene met 50 euro en voor elk kind met 25 euro. Dus voor een huishou-
den van twee ouders en twee kinderen geldt een grens van 250 euro.
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Aantal pakketten
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Voedselbank Diemen is begonnen met totaal 5 pakketten per week. Dit is in de loop van het 
jaar gestegen naar 30 uitgedeelde pakketten. Na de zomerperiode is het aantal gedaald naar 
rond de 25. Dit is nu een aantal maanden redelijk stabiel.

Naast de uitgedeelde pakketten worden er wekelijks zo’n drie pakketten klaargezet voor men-
sen die langskomen met een hulpvraag. Als de pakketten niet worden uitgereikt is er een re-
serve lijst van mensen die net niet aan onze criteria voldoen, waaronder de ‘overgebleven’ 
pakketten worden verdeeld.
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Aantal cliënten
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Aantal afgewezen aanvragen
Inmiddels uitgestroomd
Aantal clienten

Van het totaal van 37 cliënten gedurende het afgelopen jaar zijn er inmiddels 12 cliënten om 
verschillende redenen uitgestroomd:

• inkomsten en uitgavenpatroon weer op orde   4   
• schulden geregeld (zelfstandig of via schuldhulpverlening) 2
• voedselhulp van familie      1
• werk gevonden       1
• uitkering geregeld       1
• opgenomen in een verzorgingshuis    1
• verhuisd  (eventueel naar ander uitgiftepunt)   2
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Financieel verslag

Voedselbank Diemen Winst en Verliesrekening

Inkomsten Uitgaven
Giften € 2463,81 Oprichtingskosten € 294,97
Verdiensten € 229,01 Voedsel € 205,70
Rente € 0,00 Kilometervergoeding € 334,10
Diverse inkomsten € 0,00 Diverse uitgaven € 270,06

Totaal € 2692,82  € 1104,83

Saldo W&V rekening € 1587,99
Vorig balans totaal € 0,00
Nieuw balans totaal € 1587,99

Voedselbank Diemen Balans

Activa Passiva
Saldo girorekening € 1495,70 Eigen vermogen € 1587,99
Saldo contante kas € 29,32
Saldo kas uitgiftepunt € 62,97

Totaal € 1587,99  € 1587,99

Bij dezen treft u het financiële overzicht van de Voedselbank Diemen aan.

De Voedselbank Diemen heeft het eerste jaar met een batig saldo kunnen afsluiten. Aangezien 
we redelijk hoge opstartkosten hadden voorzien is dit een prima resultaat. Dat wij geen schuld 
hebben hoeven maken is voor een groot deel het gevolg van onderstaande punten.

Inrichting uitgiftepunt.

Het uitgiftepunt is door een aantal sponsors voorzien van vloerbedekking, kasten, stellingen, 
tafels, stoelen, bureaus, kantoorinrichting, koelkasten, vriezer etc. Het schoonmaken en inrich-
ten is door onze eigen vrijwilligers gedaan.

Huur uitgiftepunt.

Voedselbank Diemen verkeert in de gelukkige omstandigheid dat de verschuldigde huur van 
het uitgiftepunt door de gemeente wordt kwijtgescholden. Als u het kleine positieve resultaat 
op de balans ziet zult u moeten toegeven dat voor dit bedrag ook onmogelijk een locatie ge-
huurd kan worden. Zonder deze tegemoetkoming van de gemeente zouden wij niet kunnen 
overleven.

Giften.

In de opstartfase hebben wij 150 bedrijven en instanties in Diemen aangeschreven. Deze actie 
heeft tot gevolg gehad dat we een aantal sponsors hebben weten te bereiken die ons in natura 
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sponsoren. Ook zijn er een aantal instanties bereid gevonden een financiële bijdrage te leve-
ren.

Winkelacties.

De 5 winkelacties hebben een grote hoeveelheid artikelen opgeleverd die we wekenlang aan 
onze cliënten hebben kunnen verstrekken. Het zorgt voor bekendheid en is het soms aanlei-
ding voor particulieren om een financiële bijdrage te leveren.

Vrijwilligers.

Uiteraard zijn al onze activiteiten niet mogelijk zonder de inspanningen van onze vrijwilligers. 
Ik noem ze hier even apart omdat de vrijwilligers een groot deel van de gemaakte kosten voor 
eigen rekening nemen.

Sponsors.

We hebben veel sponsors om ons heen verzameld. Uiteraard brengen zij voedsel in, maar ook 
helpen zij ons op vele andere fronten. Kopieën, papier, enveloppen, drukwerk, reclame uitin-
gen, groot vervoer, zijn hier enkele voorbeelden van. Uiteraard zijn er ook gulle gevers van 
geld.
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Het maatjesproject
Na de opening van ons UP en door het reilen en zeilen van de wekelijkse uitgifte kregen wij al 
gauw door dat je er alleen niet komt met het verstrekken van een voedselpakket. Dit speelde 
niet alleen bij ons, maar werd ook door de andere UP´s gesignaleerd. De problematiek van de 
cliënten is zo divers dat daar echt maatwerk aan te pas moet komen. Wil je echt dat mensen 
bij de Voedselbanken uitstromen dan moet je meer bieden dan voedsel alleen.

Dat is dan ook de slogan die de Voedselbank hanteert; ‘meer dan voedsel alleen.’

Dit betekent in de praktijk dat je cliënten, indien zij dit willen, moet gaan helpen met het weer 
op poten krijgen van hun leven. Let wel, dit betekent niet de plaats van de hulpverlener te 
gaan innemen, maar de weg wijzen, zodat mensen hun eigen verantwoordelijkheid weer kun-
nen en vooral durven te nemen.

Maar hoe vul je dit in?

Negentien januari jongstleden werd de van Gendthal in Amsterdam geopend. Dit was een heu-
gelijk feit, omdat de Voedselbank nu beschikken kon over een enorme ruimte met gigantische 
koelcellen. Deze hal werd officieel geopend door de toenmalige wethouder van Amsterdam, 
Aboutaleb. Een van de sprekers daar was de heer Niek de Boer, voormalig voorzitter van de 
Voedselbank Amsterdam. Hij en zijn vrouw Tonnie waren bezig met een nieuw project: het zo-
genaamde VONK project. Dit staat voor Voedselbankcliënten Op weg naar Nieuwe Kansen. Wij 
hebben dit echtpaar gelijk uitgenodigd om hun verhaal te doen en ons eventueel te kunnen 
helpen.

Het project VONK bleek overgenomen te worden door stichting de Regenboog, welbekend door 
o.a. daklozenhulp en buddy´s voor verslaafden. Alleen, er was een grote maar, Diemen was 
geen Amsterdam. Wij konden alleen instromen als wij bereid zouden zijn onze eventuele Maat-
jes te laten participeren in Amsterdam. Omdat dit hele traject nieuw voor ons was leek ons dit 
een beetje te voorbarig.

Wij zouden dit dus op onze eigen wijze gaan invullen maar hoe?

VONK heeft gekozen voor een algehele koppeling tussen een cliënt en een Maatje. Dit betekent 
in de praktijk dat het Maatje de gehele problematiek welke in dat gezin of bij die persoon 
speelt op moet pakken en hier een weg moet vinden. Dat is een hele belasting voor een vrij-
williger en men moet hierin zeker goed begeleid worden. In Amsterdam wordt dan ook fiks 
geïnvesteerd in goede opleidingen en weerbaarheid.

In Diemen hebben wij deze mogelijkheid niet, wij moeten dit op eigen houtje doen. Daarom 
hebben wij gekozen voor Maatjeswerk op Maat. Dit betekent dat onze Diemense Maatjes ge-
screend worden op hun sterkste punten. Dit is voor de een het sociaal-maatschappelijke vlak 
en voor een ander de budgettaire kant. Zo kunnen ze worden ingezet bij een gerichte hulp-
vraag van de cliënt.

Zo kan iedereen zijn sterkste kant inzetten en blijft men gemotiveerd te doen wat er moet ge-
beuren. Men spreidt op deze manier ook de verantwoordelijkheid, deze verantwoordelijkheid 
komt dan niet te liggen bij een persoon. Mocht er in de toekomst zomaar spontaan een goede 
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klik zijn tussen een cliënt en een Maatje kan er altijd nog gevraagd worden of dit een vast 
Maatje kan worden. Dit werkt dan twee kanten uit en wij kunnen van al deze ervaringen leren.

Natuurlijk is er steeds feedback en komen wij bij elkaar eens in de zoveel tijd. Ook is er een 
telefoonnummer in geval van nood en kunnen de Maatjes steun bij elkaar zoeken.

Tot nu toe tellen wij 11 gemotiveerde Maatjes met een divers interesse gebied. Daar zijn wij 
natuurlijk erg blij mee. Wij hopen hiermee te bewerkstelligen dat er meer mensen kunnen uit-
stromen op een positieve manier.

In de praktijk blijkt dat zo´n twintig procent normaal uitstroomt na een jaar een pakket te 
hebben ontvangen, zo´n twintig procent een goede kans maakt om uit te stromen en zestig 
procent weinig tot geen kans maakt uit te stromen. 

Met de invoering van ons Maatjesproject hopen wij deze cijfers te veranderen.
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Onze gegevens
Adres

Verrijn Stuartweg 3, 1112 AW  Diemen

Telefoon

06 3095 5360

Giro

rekening 2750679, t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam/Diemen, te Amsterdam

De Voedselbank Amsterdam is gerangschikt onder de rechtspersonen, zoals bedoeld in artikel 
24, lid 4 van de Successiewet. Dit houdt in dat giften tot fiscaal voordeel kunnen leiden.

Website

www.Voedselbankdiemen.nl

Onze sponsors
Albert Heijn Diemen

AVT Makelaars

Budd koerier

C1000 Diemen

Cor Mühl bakkerij

van Diermen marktbakker

Gemeente Diemen

Groen Links Diemen

de Jager Makelaars & Taxateurs

projectstoffering.nl

Proost en Brandt papier

Protestantse gemeente de Ontmoeting

Randstad

Reijnen offset

RK Parochie St. Petrus Banden

Koninklijke Saan

Super de Boer Diemen

tempo-team

webwinkel de Borduurnaald

winkeliersvereniging Diemerplein

XS4All
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