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Onze voorzitter wordt raadslid, maar blijft onze voorzitter 
Op 9 september jl. werd het nieuws bekend dat ik eind deze 
maand weer lid van de gemeenteraad van Zeewolde zal worden 
tot de verkiezingen in maart 2021. Ik heb daarom verschillende 
functies opgegeven omdat ze niet verenigbaar zijn met het 
raadslidmaatschap.  
 

Dat geldt niet voor mijn functie voor de Kostmand. Ik blijf jullie 
voorzitter en ik vind het een voorrecht de komende periode met 
jullie te blijven samenwerken voor onze Voedselbank.  

 

Ik zal uiteraard in de raad nooit het woord mogen voeren over de Voedselbank. Ook  
kan ik niet met de gemeente spreken over subsidies. Maar die beperking heeft geen 
nadelige gevolgen, want er zijn genoeg betrokken mensen in ons bestuur die de 
belangen van de Kostmand uitstekend behartigen. 

 

Jan Klop, voorzitter Voedselbank Zeewolde 

 
Voedselbank Zeewolde blijft groeien 
“Door de coronacrisis, de economische krimp en de stijging van de werkloosheid zullen 
meer mensen moeite krijgen om financieel rond te komen. De voedselbanken bereiden 
zich daarom voor op een flinke groei in de komende 12 maanden.” 
Met dit bericht haalden de Voedselbanken Nederland de landelijke pers. Slecht nieuws, 
maar voor ons niet echt een verrassing.  
 

Hoe is het nu in Zeewolde? Kijken we naar de werkelijke aantallen (de blauwe verti-
cale lijnen) dan was er tot half mei een forse stijging tot 148% t.o.v. 01-01-2020. In 
juni volgde de ‘zomerdip’, waarna het aantal weer steeg, zij het onregelmatig: tussen 
de 30 en 38 pakketten per week. Kijken we naar het gemiddelde (de rode horizontale 
lijn) dan zien we een stijging in het eerste halfjaar met 30%, waarna het tot medio 
september ongeveer gelijk blijft, met daarbij wel de opmerking dat het aantal de 
laatste weken (soms ver) boven dat gemiddelde ligt.  
 

Ter vergelijking: in 2019 deelden we gemiddeld 26 pakketten per week uit. In 2020 tot 
op heden gemiddeld 33: een stijging van 30%. Elk pakket staat voor een huishouden. 
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Voedselveiligheid: opnieuw een 9,7! 

Op vrijdag 14 augustus jl. kregen we bezoek van een 
controleur van Sensz, een uitvoeringsorganisatie van 
de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). 
Het mocht dan wel vakantietijd zijn, ons werk ging 
gewoon door en dat van de NVWA ook. Ditmaal was 
er, zoals te verwachten, extra aandacht voor onze 
corona-maatregelen. Het resultaat mag er zijn: 9,7! 
Dat is gelijk aan 2019 en daar mogen we best trots 

op zijn gezien alle nieuwe problemen en maatregelen door het coronavirus. 
 
Albert Heijn-actie voor de Voedselbank 

In de laatste week van augustus voerde Albert Heijn 
actie voor onze Voedselbank. Klanten konden produc-
ten uitkiezen en deze, na het afrekenen bij de kassa, 
in speciale kratten aan de voedselbank doneren. In 
overleg is gekozen voor een aantal houdbare ontbijt-
producten. Niemand zou immers met een lege maag 
naar school of het werk moeten gaan. Deze actie 
leverde ons een grote hoeveelheid producten op: 

cornflakes, beschuit, pindakaas, pannenkoekenmix, crackers, hagelslag, ontbijtkoek, etc. Met 
dank aan de vrijwilligers die deze week flink aan het slepen zijn geweest! 
 
Lid van de Rabobank? Stem dan in oktober op de Voedselbank Zeewolde! 

De Rabobank Flevoland organiseert jaarlijks voor clubs en 
verenigingen in de gemeentes Dronten, Lelystad en 
Zeewolde de ClubSupport actie. Tijdens de campagne 
mogen leden van Rabobank hun stem uitbrengen op de 

vereniging of stichting die zij een warm hart toedragen. De stemperiode is van 5 tot en met 
25 oktober 2020. Leden mogen maximaal 2 stemmen geven aan de Voedselbank. Vorig jaar 
leverde iedere stem ons ongeveer € 5,00 op. 
 
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! 
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Arm? Dat zal dan wel je eigen schuld zijn 
Wie geldzorgen heeft, schaamt zich daar vaak voor. Mensen trekken zich terug en worden 
eenzaam. Ook het naar de voedselbank gaan, vinden veel van onze klanten verschrikkelijk. Dat 
hangt samen met het stigma dat aan de voedselbank kleeft: het gaat wel echt slecht met je als 
je naar de voedselbank moet.  
 

Zijn wij als samenleving hard voor arme mensen? We vrezen van wel. Ook veel Nederlanders 
geloven in The American Dream: als je maar hard genoeg 
werkt, word je daarvoor beloond. Indirect zeggen we 
daarmee dat mensen met een laag inkomen dus niet hard 
genoeg werken. Niet vreemd dat arme mensen vaak het 
gevoel hebben dat ze lui en incompetent worden gevonden 
en dat anderen oordelen dat het hun eigen schuld is. 
  

Dan is er ook nog een groep Nederlanders die het bestaan 
van armoede in ons land ontkent. Zij denken dat je in een 
rijk land als Nederland niet in armoede hoeft te leven. Dat 
er dankzij onze sociale voorzieningen niemand tussen wal  
en schip hoeft te vallen. Die ontkenning werkt ook schaamte 
in de hand: arme mensen voelen zich niet serieus genomen 
en trekken zich terug.                                                          (Geplaatst met toestemming van Argus)  
 

Het tegendeel is waar: armoede kan iedereen overkomen. Door een samenloop van 
omstandigheden kan het dubbeltje net de verkeerde kant opvallen. 
Want stel je voor:  

 je bent ZZP’er, je krijgt al geruime tijd te weinig opdrachten en de spaarrekening is 
inmiddels leeg; 

 je hebt maar een klein pensioentje en je bent chronisch ziek met hoge zorgkosten en 
niet alles wordt (volledig) vergoed; 

 je bent ontslagen, maar je moet lang wachten op een uitkering en daardoor heb je de 
laatste spaarcenten moeten aanspreken; 

 je bent een alleenstaande moeder en je ex-partner betaalt de alimentatie niet. 
Een paar van de (soms schrijnende) verhalen die we horen van onze klanten. 

 
De donateursactie werkt, maar we gaan nog even door! 

Eind juni hadden zich al 88 donateurs aangemeld, samen goed voor iets 
meer dan € 5.600,-- aan vaste jaarlijkse inkomsten. Daar zijn we erg 
blij mee, maar we zijn er nog niet.  
 

Het is al vaker gezegd: we zijn te veel afhankelijk van incidentele 
giften. Jaarlijks hebben we ongeveer € 18.000,-- nodig om ons werk 

goed te kunnen doen, zeker nu het aantal klanten stijgt. Om onze hulp ook in de toekomst te 
kunnen blijven garanderen, zijn vooral vaste inkomsten nodig. Daarom blijven we op zoek 
naar mensen die ons langere tijd willen steunen. Word ook donateur en klik op deze link: 

www.voedselbankzeewolde.nl/doneren 
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Bezoek wethouder Egge Jan de Jonge 

Op vrijdag 11 september jl. brachten wethouder 
Egge Jan de Jonge en Johanan Korevaar, beleids-
adviseur bestaanszekerheid, een kort bezoek aan 
onze voedselbank. Ze kwamen zich op de hoogte 
stellen van de gang van zaken in deze crisistijd en 
hun waardering uiten voor ons werk. Ze brachten 
een slagroomtaart mee, die coördinator Els van 
Lopik en secretaris Erik Seinhorst – op gepaste 
anderhalve meter afstand – in ontvangst namen.  

(Nu gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat Els en Erik geen liefhebber zijn van slagroomgebak en de 
taart hebben doorgegeven aan Tiny Schor, die al vele jaren erg actief is voor onze voedselbank) 

 
 

Een ex-klant aan het woord: je moet wèl gaan, je moet toch eten! 
“Mijn man en ik hadden een lening. Dat kon, want we hadden allebei een inkomen. Maar toen 
raakte ik mijn baan kwijt. En we gingen scheiden. Gelukkig zei mijn ex-man: ‘Jij hebt een 
uitkering, ik betaal de lening wel af.’ Maar nadat hij overleed, zei de rechter dat ik de lening 
verder alleen moest afbetalen. Omdat we er samen voor hadden getekend. Ik dacht: dat kán 
ik niet betalen van mijn uitkering, daar kom ik nooit bovenop. Zo ben ik in de schulden 
gekomen. Het werd ook steeds erger. Dan kreeg ik bijvoorbeeld rekeningen die ik niet kon 
betalen, waardoor ik verder in de problemen kwam. Toen heb ik schuldsanering aangevraagd. 
 

‘Ga naar de voedselbank’, zei mijn bewindvoerder, ‘Je komt ervoor in aanmerking’. Maar ik 
dacht: ‘De voedselbank? Ik naar de voedselbank?’ De drempel was hoog. Heel hoog. Ik bleef 
maar denken: iedereen kan zien dat je naar de voedselbank gaat… Toch ben ik gegaan en toen 
ik hier voor het eerst kwam, dacht ik: Oh, ik ben niet de enige! Er waren zoveel mensen… Als 
ik nu mensen hoor zeggen dat ze niet naar de voedselbank willen, zeg ik: ‘Je moet wél gaan! 
Je moet toch eten. Soms heb je het gewoon nodig. Daar moet je je niet voor schamen.” 
 

 

De groei van onze voedselbank in beeld: 

                       2019                                                               2020 
Lang hadden we genoeg aan één van de zalen in Open Haven, maar nu niet meer. Op de foto 

rechts de hal van Open Haven op vrijdag 11 september jl. Met op beide foto’s rechts de 
(witte en zwarte) koelboxen met producten die nog aan de pakketten worden toegevoegd.  


