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Voorjaar 2020: een vreemde tijd, het coronavirus, Nederland gaat voor een groot deel op slot. 

 

VITAAL 
Naast vitale beroepen zijn er ook vitale vrijwilligers. Die zorgen dat het vrijwilligerswerk 

ook in moeilijke tijden door kan gaan. Omdat ze vinden dat dat moet. Omdat het 

wekelijks voedselpakket voor onze klanten geen luxe, maar bittere noodzaak is. Die 

mensen laat je niet in de steek. Die vitale vrijwilligers vormen het fundament van onze 

voedselbank. In de loop van maart heb ik me echt zorgen gemaakt of we onze voedsel-

bank wel overeind zouden kunnen houden. Landelijk stagneerde de distributie, er 

kwamen veiligheidseisen en zo meer onzekerheden. Twee ontwikkelingen verjoegen al 

mijn sombere gedachten. Allereerst onze vrijwilligers die gewoon doorgingen. En 

daarnaast de hartverwarmende steun die we tot op vandaag uit alle lagen van de 

Zeewolder bevolking hebben gekregen. Van onze sponsoren, bedrijven, supermarkten, 

serviceclubs en particulieren. Diverse acties om zowel de lokale middenstand als de 

voedselbank te steunen. Ludieke acties, waarvan wij de opbrengst kregen. Mensen die 

belden en vroegen wat ze voor ons doen konden. Velen die zich aanmeldden als 

donateur. Op de sociale en lokale media kon je niet om onze Voedselbank heen. Vitale 

vrijwilligers, zeker. Maar Zeewolde kent ook heel veel vitale inwoners en vitale bedrijven 

en organisaties. Die geven ons energie om ook in deze tijd elke week weer klaar te staan. 

Jan Klop 

 

De donateursactie werkt, maar we gaan nog even door! 

Eerst natuurlijk een welkom aan al die nieuwe donateurs! Fijn dat 

jullie ons werk steunen. De actie werkt: eind mei hadden zich al 66 

donateurs aangemeld, samen goed voor iets meer dan € 4.400,-- aan 

vaste jaarlijkse inkomsten. Hartelijk dank!  
 

Door de vele creatieve hulpacties in deze coronacrisis kunnen we nu nog steeds iedereen 

helpen die onze hulp nodig heeft. Maar eens te meer blijkt onze zwakke kant: we zijn te 

veel afhankelijk van incidentele giften. Jaarlijks hebben we ongeveer € 18.000,-- nodig 

om ons werk goed te kunnen doen. Om onze hulp ook in de (nabije) toekomst te kunnen 

garanderen, zijn vooral meer vaste inkomsten nodig. 
 

Daarom blijven we op zoek naar donateurs die ons over een langere periode willen 

steunen. Door het coronavirus gaat het vooral digitaal: oproepen op de website, 

Facebook, in andere media en een advertentie in Actueel. Doe mee en klik op deze link:               

     www.voedselbankzeewolde.nl/doneren 
     

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
http://www.voedselbankzeewolde.nl/doneren
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Crisis: het aantal klanten stijgt. 

De coronacris is niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een economische. Hierdoor zien 

mensen, ook in Zeewolde, van de een op de andere dag hun inkomen verdampen. Dan kan  

Men op allerlei regelingen een beroep doen, ook op onze Voedselbank. In de afgelopen  

maanden is het aantal klanten dan ook fors gestegen. Op 1 mei 2020 voorzagen we  

37 huishoudens van een voedselpakket, terwijl dat er begin dit jaar nog maar 25 waren.  

        Per 1 januari 2020:   25 huishoudens  –   74 personen  –  33 kinderen.   

      Per 1 mei 2020:        37 huishoudens  –  109 personen  –  47 kinderen. 

 

Geen kwaad woord over de voedselbank, maar ik schaam me dood. 

Zoals hierboven al staat: in deze tijd kan iemands inkomen van de ene op de andere dag 

verdampen. Vaak horen we alleen in algemene termen over wat er gebeuren kan, maar ik wil 

graag eens een persoonlijk verhaal laten horen. Vanzelfsprekend anoniem. Ik maak een afspraak 

met een nieuwe klant, laat ik hem B noemen, voor een gesprek. Hij vindt dit geen probleem en 

ontvangt me hartelijk met een kop koffie.  
 

“Ik werk als zelfstandige en krijg mijn opdrachten vooral van ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

scholen, etc. Ik doe dit al vele jaren en kan er een goede boterham mee verdienen. Er zit variatie 

in mijn werk en ik heb er plezier in.” 
 

En toen kwam het coronavirus …. 

“Verschrikkelijk, het was binnen korte tijd totaal afgelopen met de opdrachten, niets maar dan 

ook helemaal niets meer. Maar alle kosten lopen wel door. Ik probeer op zoveel mogelijk zaken te 

bezuinigen, maar dat houdt een keer op. Voor steun van de overheid kom ik niet in aanmerking: 

het werk dat ik doe, staat niet beschreven in de SBI-codes die voor steun in aanmerking komen. 

(SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de activiteiten van een bedrijf zijn). 

Zo onrechtvaardig: tattooshops en nagelstylistes en ik weet niet wat allemaal wel, maar ik niet.” 
 

Vervolgens heb je je aangemeld bij de voedselbank ….. 

 “Ik schaam me dood. Ik wacht in de auto tot er geen klanten meer in de rij staan en ik alleen 

naar binnen kan. De handen aan mijn capuchon, klaar om over mijn hoofd te trekken als er een 

bekende aankomt. Ik heb het alleen aan een goede vriend verteld en die zei dat ik me daar toch 

niet voor hoef te schamen, maar ik doe het wel. Het voelt alsof ik niet veel dieper kan zakken.” 
 

En de hulp en de mensen van de Voedselbank zelf? 

“Prachtig, van mij zul je geen kwaad woord over de voedselbank horen. Aardige en hulpvaardige 

vrijwilligers. In de week dat ik mij aanmeldde, was dat te laat voor de uitdeling van die week. 

Komt er iemand in de avond alsnog een pakket aan huis brengen, mooi toch! En die prachtige en 

volle pakketten. Soms voor mij echt onbekend voedsel en dat smaakt dan toch lekker.” 
 

Hoe zie je de toekomst van jouw werk? 

“Het is echt een hele nare tijd. Ik ben bang dat mijn bedrijf dit niet overleeft. Hoe lang gaat het 

nog duren voor ik weer opdrachten krijg? Ik heb er een zwaar hoofd in.”   
 

 Erik Seinhorst 

 

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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Houdbaar tot of te gebruiken tot? 
We krijgen wel vaker kritische vragen over de houdbaar-

heidsdata van de producten. Ook deze maand weer. Dat 

heeft waarschijnlijk te maken met verwarring over de twee 

soorten data die op de verpakkingen kunnen staan: of een 

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

Voor de duidelijkheid: de Voedselbank verstrekt alleen voedsel van goede kwaliteit. Bij de 

controles van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) krijgen we hoge cijfers, de 

laatste keer zelfs een 9,7 met als commentaar dat wij de voedselveiligheid zeer serieus nemen. 
 

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 veilig worden gegeten. 

Bijvoorbeeld: koffie, thee, snoep, pasta en rijst. Deze producten kunnen in onze pakketten zitten. 
 

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

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. Wij geven NOOIT voedsel mee 

waarvan deze datum is overschreden. 

 
 

Eind februari 2020, een verwarrende tijd breekt aan: het coronavirus. 

Er breekt een vreemde tijd aan: het coronavirus breekt uit en het land gaat voor een groot deel 

op slot. Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de voedseluitdeling in Open 

Haven aangepast. Een aantal vrijwilligers valt uit en de rest zet zich nog meer in. Het 

distributiecentrum in Amsterdam gaat een tijdje dicht en de voedseltoevoer komt in gevaar.  

Het aantal klanten stijgt met ruim 40% en daarmee onze uitgaven. We krijgen van alle kanten 

hulp in geld en goederen, zowel van particulieren, organisaties als bedrijven, zodat we aan de 

toenemende vraag kunnen blijven voldoen. Het was hartverwarmend. Een paar voorbeelden: 

 

Zeewolde helpt de voedselbank               

Als eerste natuurlijk die prachtige actie die Jos Oostendorp 

organiseerde: Zeewolde helpt de Voedselbank. Een digitale actie om 

geld in te zamelen om voedsel voor ons te kunnen kopen. Het 

streefbedrag was € 1.600,-- en dat werd binnen een week gehaald! 

Het eindresultaat was maar liefst € 2.110,--. Jos kocht in de maanden 

april en mei voedsel bij de lokale middenstand en dat was een aantal 

weken een welkome aanvulling op onze pakketten!  

      
PvdA-Flevoland schenkt voor € 500,-- voedsel 

Van de PvdA Flevoland kregen alle voedselbanken in onze provincie voor  

€ 500,- aan houdbaar voedsel. Zaterdag 28 maart arriveerde een bestelbus 

in Zeewolde bij de oude brandweerkazerne, waar onze Voedselbank de 

opslag heeft. Een grote hoeveelheid rijst, pasta, groenteconserven en 

vruchtensap werd uitgeladen en in de opslag geplaatst. We zijn er erg blij 

mee, want juist voedsel dat lang houdbaar is krijgen we niet vaak. Op de 

foto Bahreddinne Belhaj en Thomas Gilissen van de provinciale PvdA. 

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
https://zeewoldehelpt.nl/
https://flevoland.pvda.nl/
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Kijk nou toch, die Thijs: dik duizend euro voor onze voedselbank! 

De 10-jarige Thijs de Bruine wist met een etmaal afzien op de tram-

poline in de achtertuin een mooi bedrag bijeen te brengen. Hij liet 

zich voor die moedige actie sponsoren door wie ook maar wat wilde 

geven. Familie, vrienden, kennissen, buren en onbekenden, er werd 

gul gedoneerd. Waarom voor de voedselbank? “Eh, jaa,…”, aarzelt 

Thijs, “dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb nog nooit zo’n actie 

gedaan, en het was het eerste wat in me opkwam.” Dat er in ons dorp 

zoveel mensen zijn die het veel minder hebben dan hij, gaf de 

doorslag. Op donderdag 4 juni overhandigde hij symbolisch het bedrag aan ons.  Lees hier mee. 
 

Wat een leuk bericht: de Koningsdag Quiz 

“Met Koningsdag hebben wij met een groep vrienden uit Zeewolde 

een Koningsdag Quiz georganiseerd. Deze quiz werd online gespeeld 

door middel van videobellen. Uiteindelijk hadden wij 15 deelnemers. 

Tijdens de quiz was het mogelijk om biertjes voor elkaar te kopen. 

Een biertje kostte 3 euro en afsluitend was het nog mogelijk om een 

laatste donatie te doen. We besloten dat dit bedrag bestemd is voor een organisatie die in deze 

tijd extreem belangrijk is. Daarom hebben wij besloten dat het bedrag naar de voedselbank in 

Zeewolde gaat. Het opgehaalde bedrag is € 371,- en is overgemaakt naar de lokale voedselbank. 

Bedankt voor jullie geweldige werk en we hopen dat het geld goed van pas komt.” 
 

Een gift van de Lions-Zeewolde  

Van de Lions-Zeewolde ontvingen we een gift van € 1.000,-- voor ons werk. De 

Lionsclub Zeewolde, opgericht in april 1994, heeft als doel het bieden van 

ondersteuning aan maatschappelijk kwetsbare groepen in onze samenleving. In de 

Lionsclubs werken mensen uit Zeewolde op vrijwillige basis samen om hulp te 

bieden daar waar dat nodig is. In eerste instantie voor onze lokale gemeenschap, 

maar daarnaast ook vaak voor hulpverlening elders in de wereld.   
 

De Benefoodshow voor de voedselbank 

Maayke Veldhuyzen startte een actie om geld op te halen voor onze 

voedselbank: de Benefoodshow, een digitale pubquiz via Cahoot. Zij 

wilde inwoners een leuke avond bezorgen met een kans op mooie 

prijzen. De quiz werd op 30 mei jl. uitgezonden via de Facebookpagina, 

het YouTube kanaal en website van de Lokale Omroep Zeewolde. Deze 

actie bracht het mooie bedrag van € 373,-- op. Maayke: bedankt! 
 

Help, ik wil op vakantie! 

Reisadviseur Nathalie Veenstra van ‘Help, ik wil op vakantie’ is in deze 

crisistijd druk bezig met het annuleren van vakanties. Om toch iets 

positiefs te kunnen, doen heeft ze – samen met 19 collega-reisadviseurs 

– een online quiz samengesteld. Een uur lang kregen de deelnemers 

vragen op het gebeid, van reizen, vakanties en landen. De opbrengst 

van € 245,-- was voor onze voedselbank. Nathalie: bedankt! 
 

En niet te vergeten natuurlijk: al die particuliere giften! 

En dan ook nog al die mensen die eenmalig een bedrag naar ons overmaakten! In totaal  

ontvingen we iets meer dan € 3.000,-- aan incidentele giften. Hartelijk dank! 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
https://zeewolde-actueel.nl/algemeen/thijs-doet-t-dik-duizend-euro-voor-de-voedselbank?fbclid=IwAR3h4gaRxbTdX-1txFga5zoNlDS8yZfu1qK85cihX2Z9Jgu8L0k_qWuzRY8
https://zeewolde.lions.nl/
https://helpikwilopvakantie.nl/

