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Onze voedselveiligheid kreeg een 9,5! 

Dat was een goed bericht begin dit jaar: de voedselveiligheid 

bij onze voedselbank kreeg een 9,5! Daar zijn we best trots op. 

De NVWA (de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) heeft 

speciaal voor de voedselbanken richtlijnen opgesteld waaraan 

we moeten voldoen: het Handboek Voedselveiligheid. Daar 

worden wij op beoordeeld door externe inspecteurs. Al die 

regels zijn natuurlijk best wel eens lastig voor de vrijwilligers, 

maar onze klanten moeten er wel op kunnen vertrouwen dat 

het voedsel dat zij krijgen goed is.  

 
 Forse stijging aantal voedselpakketten in Zeewolde 

In 2016 deelden wij 1.531 voedselpakketten uit, in 2017 1.406 en in 2018 1.675. Gezien 

de stijging van de werkgelegenheid in de afgelopen jaren kwam de daling in 2017 niet 

onverwacht, maar de stijging in 2018 met 19% wèl. Dat is fors meer dan het landelijke 

gemiddelde van 6%. Uit de cijfers blijkt dat vooral meer 50-plussers een beroep doen op 

voedselhulp. Deze groep lijkt niet te profiteren van de toename in de werkgelegenheid.  

  
Voedselbank aanwezig op Koningsdag 

Ook dit jaar presenteren we ons op Koningsdag. 

Zaterdag 27 april a.s. zijn we aanwezig op de 

vrijmarkt die in Zeewolde plaatsvindt. Onze 

kraam vindt u in het Goede-Doelen-straatje op 

het evenemententerrein. Hoe we die kraam die 

dag gaan invullen, is nu nog niet bekend. 

Iedereen is welkom om even langs te komen.  

  
          Nog meer goed nieuws:  

                                                                        Op donderdag 20 juni 2019 organiseert                   

                                                                        Lions Zeewolde voor de negende keer  

                                                                        de haringparty. Zoals altijd is de  

                                                                        opbrengst bestemd voor goede doelen.  

                                                  Dit jaar zijn dat De Verbeelding en onze voedselbank.  

 
Vrijwilligers opgelet: de vrijwilligersbijeenkomst is dit jaar op donderdag  

27 juni van 17:00 - 20:00 uur. Zet het alvast in jullie agenda!  
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Het bestuur: wie is wie? 
Het bestuur van onze Voedselbank is niet altijd even zichtbaar. Hieronder het huidige bestuur 

en hun taak. Herken je één van ons bv. in het dorp? Schiet ons gerust even aan, niet elk 

bestuurslid kent elke vrijwilliger. We maken graag kennis! 

 
Stichting Jarige Job 

We weten allemaal hoe spannend het voor een kind is 

om jarig te zijn. Je krijgt cadeautjes en je mag trak-

teren op school. In Nederland zijn er echter meer dan 

60.000 kinderen die hun verjaardag niet vieren, omdat 

er thuis te weinig geld voor is. Op de mooiste dag van 

het jaar krijgen ze geen cadeautje, hangen er geen 

slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich 

soms zelfs ziek. Ook in Zeewolde. Wij werken daarom samen met de Stichting Jarige Job in 

Lelystad. Deze stichting trakteert deze kinderen, en dus ook de kinderen van onze klanten,  

op een mooie verjaardag. Zij geven geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versieringen, 

traktaties voor de klas, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een cadeautje voor de jarige.  

 
ING-actie ‘Help Nederland Vooruit’ levert € 1.500,-- op  

Voor de 4e keer organiseerde de ING-bank de actie ‘Help Nederland Vooruit’ waarbij lokale 

goede doelen een donatie kunnen krijgen. Wij hadden ons aangemeld en we mochten ook 

meedoen. In elke regio deden 5 organisaties mee, in 

Flevoland waren dat er 3 uit Almere, 1 uit Lelystad en 

onze voedselbank uit Zeewolde dus. De donaties 

varieerden van € 1.000,- tot € 5.000,- afhankelijk van 

het aantal stemmen dat de organisatie kreeg. In de 

stemperiode hebben we via Facebook en Zeewolde 

Actueel de inwoners opgeroepen op ons te stemmen.  
 

Zaterdag 9 maart gingen Ed Loet-Loetoer en Erik 

Seinhorst naar het regiokantoor van de ING in Almere 

om de uitslag te horen en de donatie in ontvangst te 

nemen. Daar bleek dat alle 5 organisaties tussen de 300 en net iets meer dan 500 stemmen 

hadden gekregen. De verschillen waren dus niet erg groot, toch wel een compliment voor ons 

dorp (vergeleken met bijvoorbeeld het grote Almere). In de tussenstand stonden we op plek 5, 

maar we bleken nog een plekje te zijn gestegen en konden met € 1.500,-- voor de Voedsel-

bank weer naar huis rijden. Iedereen die op de Voedselbank heeft gestemd: hartelijk dank! 
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We besteden in deze Nieuwsbrieven ook aandacht aan het werk van de vrijwilligers en 

ditmaal is dat Alice de Zeeuw. Als bestuurslid heeft zij, samen met de vrijwilligers 

natuurlijk, als taak de voedselveiligheid te bewaken. De beoordeling hiervan door externe  

controleurs steeg in 2018 naar een 9,5! Dat is pas een compliment voor jullie! 

 

Samen bewaken ze de hygiënische aspecten en de richtlijnen voor het 

veilig beheren van het voedsel. Zo moet bijvoorbeeld het bewaren en 

het vervoeren van het voedsel bij de juiste temperatuur plaatsvinden 

(met name bij gekoelde – en diepvriesproducten), moet er op de 

houdbaarheidsdata worden gelet, etc. En daarvoor moeten natuurlijk 

de nodige lijsten worden ingevuld. 
  

De opslag van het voedsel vindt plaats in de oude brandweerkazerne, 

daarin staan ondermeer stellages en diepvrieskisten. Het uitdelen van 

de voedselpakketten vindt wekelijks op vrijdagmiddag plaats in Open 

Haven. Ook de ruimtes waarin we werken, moeten voldoen aan 

diverse eisen, zoals licht en ventilatie, moeten eenvoudig schoon te 

maken zijn, hebben gladde en niet absorberende oppervlakten, zijn 

ongediertedicht (geen naden en kieren), etc.  
 

Alle richtlijnen staan beschreven in het Handboek Voedselveiligheid, dat de NVWA (Neder-

landse Voedsel- en Waren Autoriteit) voor de voedselbanken heeft opgesteld. Aan de hand van 

deze richtlijnen worden wij beoordeeld door externe inspecteurs en die lieten ons begin dit 

jaar weten dat zij onze voedselveiligheid een 9,5 waard vinden! 
 

 

Altijd goed voor vragen: de houdbaarheidsdatum 

Op verpakkingen kunnen 2 soorten houdbaarheidsdatums staan: een THT-datum (ten minste 

houdbaar tot) of een TGT-datum (te gebruiken tot).  
 

Een THT-datum (ten minste houdbaar tot) staat op producten die niet snel 

bederven. Na deze datum kan de kwaliteit (smaak, geur, kleur) achteruit gaan, 

maar het kan nog wel veilig worden gegeten. Bijvoorbeeld: koffie, thee, meel, 

snoep, pasta en rijst. 
 

Een TGT-datum (te gebruiken tot) staat op bederfelijke producten. Na deze datum moet je de 

producten weggooien. De TGT-datum is de laatste dag waarop het nog veilig is om het product 

te eten. Bijvoorbeeld: vers fruit, vlees(waren), gebak, vis en eieren. 
 
 

 

Op mandagavond 15 april bracht het bijna voltallige 

bestuur een bezoek aan de Korenaar, de voedselbank 

Lelystad. Een belangrijke partner voor ons, want wij 

krijgen immers via hen het grootste deel van het 

voedsel dat wij wekelijks uitdelen. Het was een 

gezellig bezoek, maar voor beide partijen ook een heel 

leerzame avond. Het beviel zo goed en er is nog zoveel 

te bespreken, dat we meteen een nieuwe afspraak 

hebben gemaakt. 
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Wie komt er in aanmerking voor een voedselpakket? 

Iedere inwoner van Zeewolde kan zich aanmelden voor ondersteuning door de voedselbank. De 

voedselpakketten die wij ter beschikking stellen, zijn bedoeld 

als noodhulp voor mensen die financieel echt niet rond kunnen 

komen. Ze zijn niet bedoeld als extraatje voor mensen die het 

niet breed hebben. Daarom is onze hulp ook altijd tijdelijk en 

duurt deze maximaal 3 jaar. Om in aanmerking te komen voor 

de voedselpakketten wordt naar het leefgeld gekeken dat de 

aanvrager te besteden heeft. Het leefgeld wordt berekend door de inkomsten, zoals loon, 

uitkeringen en toeslagen bij elkaar op te tellen en daarvan de vaste lasten af te trekken. 

Vaste lasten zijn ondermeer huur, energiekosten, hypotheek, (ziektekosten)verzekeringen, 

aflossingen van schulden, enz.  

 

De normbedragen in 2019: 

Door de verhoging van de BTW zijn ook de normbedragen aangepast. Deze zijn per 01-01-2019:  

• basisbedrag per huishouden: € 135,00. 

• plus per persoon: € 90,00. 

 

Een paar voorbeelden: 

- één volwassene met een kind: € 135,00 plus 2 x € 90,00, = € 315,00 per maand; 

- twee volwassenen met twee kinderen: € 135,00 plus 4 x € 90,00 = € 495,00 per maand. 

Als men per maand méér leefgeld overhoudt dan de genoemde bedragen, komt men dus niet  

in aanmerking voor een voedselpakket.  

 

Beoordeling aanvraag: 
Wij bepalen de normen niet zelf, daarin volgen wij de landelijke regels. Ook beoordelen we 

niet zelf of iemand in aanmerking komt. Dat laten we over aan de 

professionals van de MDF (Maatschappelijke Hulpverlening Flevo-

land). Na de beoordeling bij de aanmelding wordt elk half jaar 

opnieuw bekeken of men nog aan de normen voldoet. De MDF is in 

Zeewolde gevestigd aan de Stevinweg 2 en is telefonisch bereikbaar 

op nummer 036 - 52 22 272. Kijk voor meer informatie op hun website www.mdflevoland.nl. 

 
 

Help ons meer volgers te krijgen op Facebook. 

Wij willen graag meer mensen bereiken met onze Facebook-pagina. Jullie kunnen  

ons daarbij helpen. Als je eens even tijd hebt, ga dan naar de facebookpagina  

van de Kostmand en klik op 'Je vrienden uitnodigen'. Vink vervolgens de personen  

aan die je het wilt vragen en klik daarna op 'Uitnodigingen versturen'.  

Dat is alles. Alvast bedankt! 
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