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Cijfers 2022 

Het aantal maandelijkse klant 

aanmeldingen bleef heel 2022 stijgen. 

En ondanks deze stijging is het ons elke 

week weer gelukt om iedereen met volle 

boodschappentassen naar huis te laten 

gaan.  

We zien in januari een stabilisatie- 

verhoogde uitkeringen en het 

energieplafond spelen hier een rol in.  

De Voedselbank Groningen telt eind 

januari 789 huishoudens, en 1.719 

monden. 

In de provincie zijn er in totaal 2449 huishoudens en 5800 monden ( VB Groningen is dus 

ongeveer 30% van het totaal). 

Het RDC heeft in 2022 volgens de opgave van VBN 27.583 pallets ontvangen en verdeeld. 

Daarvan was 44,4% diepvries of gekoeld en 49,7% DKW (droge kruidenierswaren) de rest was 

non food. Wat een mega prestatie van ons RDC. 

De kerstinzameling heeft een tot een geweldig resultaat: er is in totaal (supermarkten, scholen, 

kinderopvang, kerken, particulieren, kerstpakketten en diverse donaties) voor een bedrag van 

ruim € 300.000,- binnengekomen.  

Hierdoor is ons magazijn beter gevuld dan ooit tevoren: Ruud telde 178 pallets. Een 

fantastische buffer voor de komende tijd!  

  

 

Uitdagingen in 2023 

Dat het klantenaantal zo sterk is gestegen over de afgelopen paar maanden, brengt ook voor 

ons nieuwe uitdagingen met zich mee: 

• De merkbare drukte bij het aanmeldteam 

• Extra drukte in de uitgifte, we hebben het aantal klanten per tijdslot al drastisch verhoogd. En 

we gaan ons beraden hoe een verdere toename van het aantal klanten op te vangen. 

. Een toename van het aantal klanten betekent eveneens een toename van de te vervoeren 

goederen. Daarom is er een vrachtwagen besteld, dit najaar wordt die geleverd. Voor de 

tussenliggende periode krijgen we de beschikking over een vrachtauto van de Groente- en 

fruitbrigade. En die kan elk moment arriveren. We gaan hiermee het vervoer naar IJsselmuiden 

verzorgen (het transport van Poeldijk en Manna gaat ook via IJsselmuiden in de Noord 

Oostpolder lopen). En we gaan gezamenlijk met de voedselbanken in de regio proberen om 

ritten efficiënter te laten verlopen. 

 

  



Cirqulinair 

Cirquilinair is terug van weggeweest. Na het grote succes van de 

show in 2020 en 2021 besloten de artiesten de Groningers 

opnieuw te willen betoveren met een geheel nieuwe show 

genaamd ‘’Château Migraine’’. Op 16, 17 of 19 februari kunnen 

klanten en vrijwilligers, die zich voor deze actie opgegeven 

hebben, genieten van het spectaculaire evenement waarbij circus 

en culinair genot samensmelten. Voor slechts €2,50 mogen zij 

aanschuiven voor een variété 3-gangen diner dat plaats zal 

vinden in de voormalige drukkerij - De Loods, in Groningen. Het 

diner zal worden bereid door Chefkok Kee van De Keeterij in 

Groningen. Ook leuk om te noemen is dat de circusartiesten, die 

inmiddels opgetreden hebben over heel de wereld, komen uit ons 

eigen nuchtere Groningen. 

 

Albert Heijn Actie  

Geen enkel kind zou met een lege maag naar school mogen gaan. Daarom kwam Albert Heijn 

met het initiatief ‘’Op een lege maag kun je niet leren’’ in samenwerking met de Voedselbank 

Nederland. De landelijke actie ging op 30 januari van start en liep door tot zondag 5 februari. 

Producten die klanten konden doneren zoals pindakaas, een mueslireep, rijstwafels of ananas 

stukjes stonden bij elkaar gegroepeerd in de winkel zodat het makkelijk was om de producten 

uit te zoeken. Ook konden klanten die hun boodschappen online doen dit maal doneren door 1 

euro toe te voegen aan hun winkelmandje. Ook onze vrijwilligers bezochten de 13 Albert Heijn 

filialen in de regio om de opbrengst mee terug te nemen en het magazijn te vullen.  

En het resultaat mag er zijn: 689 kratten werden opgehaald. 

 

Blue Bananas Pancakes 

Vanaf aanstaande maandag kunnen klanten zich opgeven om op dinsdag 21 februari een gratis 

maaltijd, inclusief 2 consumpties te komen eten bij het pannenkoeken restaurant Blue Bananas 

Pancakes. 

 

Nieuwe uitgiftepunten in Haren en Hoogkerk 

Goed nieuws voor de Groningers. Er zijn in januari twee nieuwe uitgiftepunten geopend in 

Haren (op de dinsdagen) en Hoogkerk (op de donderdagen). Dit om te zorgen dat de producten 

terecht komen bij mensen die minder mobiel zijn. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van vorig 

jaar was dit een van de wensen. En het voorziet in een vraag: in Hoogkerk werd gestart met 4 

pakketten; inmiddels komen daar wekelijks al 11 klanten  en er zijn al nieuwe aanmeldingen.  

 

Werkbezoek aan Voedselbank Hogeland 

Op woensdag 8 februari hebben we met 8 mensen een werkbezoek gebracht aan de VB 

Hogeland. Zij zijn afgelopen najaar ook gestart met de winkelformule: daar mogen mensen 

helemaal vrij uitkiezen wat ze willen meenemen van de droge kruidenierswaren. Een boeiende 

middag - en mooi om zo ervaringen uit te wisselen.  

 

Maria Jongsma, 

13 februari 2023 


