
24-02-2023 13:17 Externe nieuwsbrief 1 - 2023

https://mailchi.mp/0f2cca81e818/externe-nieuwsbrief-1-2023 1/6

Nieuwsbrief 1 - 2023

Voorwoord 

Geachte lezers,

Allereerst willen we allen die onze voedselbank in 2022 hebben ondersteund
enorm bedanken: voor uw financiële steun, de donaties van voedsel en de
samenwerking. Vooral in de decembermaand was de steun overweldigend: ons
magazijn is weer helemaal gevuld, we kunnen de komende tijd weer een tijd
vooruit: zowel financieel als qua voorraden. En natuurlijk dank aan onze
vrijwilligers, die 6 dagen per week weer klaar staan voor alle werkzaamheden,
van inzamelen, vervoer, administratie tot magazijn en uitgifte. Door de inzet van
onze vrijwilligers lukt het ons om 52 weken per jaar een steeds groter aantal
huishoudens wekelijks van boodschappen te voorzien. Inmiddels hebben we
bijna 800 huishoudens als klant en voeden we ruim 1700 personen. Ook willen
we alle hartverwarmende initiatieven in de afgelopen periode bedanken- het
zijn er te veel om op te noemen; maar mooi om te melden zijn de drie
restaurants die rond de kerst hun deuren voor onze klanten hebben opengezet
zodat ruim 180 klanten gratis van een kerstdiner hebben mogen genieten. U
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leest er meer over verderop in deze nieuwsbrief.

Maria Jongsma, voorzitter

Mooie donaties

Groningers waren vrijgevig rondom kerst. Ruim 600
mensen doneerden hun energietoeslag en velen
schonken hun kerstpakket. Leerlingen van
praktijkschool de Bolster hebben een kerstmarkt
georganiseerd waarvan de opbrengst is geschonken
aan de Voedselbank. Ook van Stichting
Spijsuitdeling ontvingen wij gulle gift. Dankzij al deze
mooie donatie konden wij onze klanten blij maken
met cadeaubonnen van €50 voor de Jumbo
supermarkt. Ook onze dank voor wederom een
suiker donatie van Cosunbeet company. De
voedselbank ontving behalve donaties en goederen
ook hulp bij scholing. De toename van klanten zorgt
voor een toename van de werkzaamheden in het
magazijn. Gelukkig kregen wij hulp van HOC Horeca
Opleidingscentrum. Zij hebben met hoge korting vier
medewerkers opgeleid tot heftruckchauffeur. Hierbij
willen we  ook nog vermelden dat ter bevordering
van veilig werken in ons magazijn de firma Rodijco
een gratis keuring heeft uitgevoerd van onze ladders
en pomp karretjes.
 

Kerst inzamelingsactie

Ruim 30 supermarkten in Groningen werkten mee
aan de kerst inzamelingsactie. Winkelbezoekers van
de supermarkten kregen een boodschappenlijstje
mee met het verzoek extra boodschappen te doen
om deze vervolgens te doneren aan onze
voedselbank. In de supermarkten stonden onder
andere Vindicaters om de actie in goede banen te
leiden. Ook is er ingezameld in scholen in de
gemeente en op de kinderopvang locaties van de
SKSG. En op 21 december hebben de raadsleden
van Groningen bij de AH in Vinkhuizen voor ons
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boodschappen gedaan. De totale opbrengst
bedroeg €302.574,-. Dankzij deze actie is ons
magazijn tijdelijk weer goed gevuld.  Echter donaties
blijven zeer welkom, omdat door de sterke toename
van het aantal cliënten onze uitgaven voor de inkoop
van deze producten fors stijgen. De schatting is dat
voor alle inkopen, die wij willen doen, € 200.000,-
nodig zal zijn.
 

Sinterklaasviering op de
Schakel

Met 120 enthousiaste kinderen, ouders, Sinterklaas
en Pieten en een team vrijwilligers hebben we op 30
november een geweldig Sinterklaasfeest gevierd in
het wijkcentrum De Schakel. De kinderen gingen
tevreden naar huis, met een buik vol patat, frikandel,
kroket, pepernoten en ranja, en een zak vol
cadeaus. Dankzij de hardwerkende vrijwilligers was
alles perfect geregeld, van de hapjes tot de
cadeaus.

Kerstdiner actie

Op 26, 27 en 28 december genoten de klanten van
de Voedselbank Groningen van gratis kerstdiners in
verschillende restaurants. Zo konden zij terecht
T'Koetshuys en D'Ouwe Brandweer in Groningen
voor een heerlijk driegangen diner. Bij restaurant van
der Valk in Hoogkerk, georganiseerd door de Rotary
Groningen Belcampo, mochten zij aanschuiven voor
een uitgebreid buffet. Wij willen deze vrijgevige
restaurants bedanken. Positieve reacties over het
diner stroomden binnen. Voor zowel gezinnen als
alleenstaanden was het een onvergetelijke avond.
Klant aan restaurant - ‘’Dank jullie wel voor de beste
kerst ooit. Wat was het eten lekker. En ook de baas

Doneren
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en het personeel waren zo lief. We zijn nog nooit uit
eten geweest met kerst. Wij gaan sparen en jullie
zien ons weer terug.’’ Ook de restaurants en de
rotary club hebben van de avond genoten - ‘’Er hing
een fijne sfeer en gasten waren ontzettend blij en
dankbaar, dat was fantastisch om te zien’’. 

Resultaten Meedenkpanel
najaar 2022

In 2022 is het initiatief van het panel verbreed en
hebben diverse organisaties zich verbonden aan het
Meedenkpanel. Iedereen kan vragen aanleveren én
aan de slag te gaan met de resultaten. De “Moedige
Dialoog Groningen” doet de coördinatie, vanuit de
gemeente Groningen doen o.a. de Gemeentelijke
KredietBank en de Stadjerspas mee. Ook
Humanitas, Maxima Kledingbanken, Mamamini, Wij-
Groningen, Stichting Leergeld en Stadjers Hand in
Hand hebben zich aangesloten. Het doel is dat
niemand buiten de boot valt en iedereen kan
meedoen in onze samenleving.

Enkele kernpunten uit het onderzoek van dit najaar: 
• Onoverzichtelijkheid van regelingen en
voorzieningen
• Groep valt buiten de regelingen omdat ze boven
inkomensnorm zitten
• Bereikbaarheid van mensen met krappe beurs
(door schaamte, sommigen willen niet)
• Het belang van een warm, empathisch eerste
contact en vervolghulpverlening

Lees meer
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Vrijwilliger aan het woord

Hans Janssens, 63 jaar jong, is een echte spin in het
web. Inmiddels is hij bijna 5 jaar werkzaam bij de
Voedselbank Groningen - ‘’Ik vind het belangrijk om
iets te kunnen betekenen voor mensen die het
minder goed getroffen hebben in onze
maatschappij’’.  Hans begon met werken op de
uitgifte afdeling waar hij ervoor zorgde dat er enkel
producten met een veilige houdbaarheidsdatum in
onze winkel kwamen te liggen. Daarnaast liep hij
samen met klanten door de winkel heen om hen te
helpen met het vullen van hun winkelkar. Later nam
hij ook een coördinerende rol op zich binnen het
uitgifte team. Iets wat goed in zijn straatje past met
zijn administratieve achtergrond. Dat viel ook op bij
de afdeling administratie die hem later heeft weten
binnen te hengelen. Hier heeft hij ruim 2,5 jaar
gewerkt. Na het behalen van zijn heftruckcertificaat
werkt hij sinds een jaar met veel passie als
Regionaal Distributie Centrum (RDC) medewerker.
Drie dagen in de week lost hij de vrachtwagens van
onze leveranciers, waarna de opbrengst wordt
verdeeld onder de voedselbanken binnen de regio.  -
‘’Het leuke aan werken binnen het RDC team is het
fysiek bezig zijn en ook hangt er een goede sfeer.’’. 
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