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Ook de huisdieren horen er bij! 
Begin 2014 is de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn opgericht. De 

aanleiding was het grote gebrek aan steun voor ernstig zieke of 

gewonde huisdieren van mensen die het 

financieel moeilijk hebben, dus geen geld 

hebben om hun huisdier te laten 

behandelen. Daarnaast bemiddelt de 

stichting bij het leveren van honden- en 

kattenvoer aan Voedselbanken. De 

stichting is haar werk bij onze Westfriese 

voedselbank begonnen, maar ze heeft 

haar vleugels uitgeslagen en is nu in 

bijna heel Nederland actief. Liliane van 

Doorne, die indertijd het initiatief nam, is 

voorzitter van de stichting en nog steeds 

de drijvende kracht. Voedselpraat ging 

met haar in gesprek.  

Behoefte 

Liliane vertelt dat er in Nederland ruim 730.000 huishoudens zijn met 

een inkomen onder de armoedegrens. Uit eigen onderzoek onder 

huishoudens die gebruikmaken van de voedselbank, blijkt dat 58% van 

hen gemiddeld 1,8 hond of kat heeft. Bij deze mensen ontbreekt vaak 

het geld om goed honden- en kattenvoer te kopen en ontstaan er 

problemen als een dier ziek wordt en naar de dierenarts moet. 

Gaan minima en huisdieren wel samen? 

In principe niet maar meestal hebben de mensen al een huisdier als ze in 

de vervelende situatie terechtkomen. We moeten niet vergeten dat juist 

voor deze categorie het hebben van een huisdier van groot belang kan 

zijn. Het huishouden heeft steun aan het gezelschap en de genegenheid 

van het dier. Voor jonge kinderen is het verzorgen van een huisdier 

belangrijk. Studies bevestigen dat kinderen met een huisdier meer 

zelfvertrouwen hebben en weerbaarder zijn. Neemt niet weg dat wij het 

niet goed vinden dat huishoudens die in een financieel moeilijke situatie 

zitten er nog huisdieren bij nemen. Soms bemiddelen we bij het 

herplaatsen van huisdieren. Degene die afstand doet moet dan 

schriftelijk verklaren dat er de komende jaren geen huisdier bij komt. 

 

Berichten van: 

 
Het Stichtingsbestuur 
 

Stabilisatie van het aantal klanten 

Het afgelopen kwartaal bleef het 

aantal huishoudens dat beroep doet 

op de voedselbank vrijwel gelijk.  

Eind 2016 waren 175 huishoudens 

als klant ingeschreven tegenover 213 

aan het begin van het jaar. Na de 

grote drukte in de jaren 2014 en 

2015 is het gelukkig nu weer 

rustiger geworden, met name door 

het verbeteren van de economische 

situatie in Nederland. We zitten nu 

qua aantal klanten weer op het 

niveau van 2013.  
 

Voedselveiligheid: wederom groen 

Zoals bekend dient elke voedselbank 

in Nederland te voldoen aan 

landelijk vastgestelde eisen op het 

gebied van voedselveiligheid. Sinds 

begin 2016 voldoet de Voedselbank 

West-Friesland daar ook officieel 

aan: wij ontvingen toen officieel het 

groene certificaat.  
Op 3 februari werden we, vlak voor 

het begin van de uitgifte van de 

voedselpakketten aan onze klanten, 

onverwacht geconfronteerd met een 

tweetal controleurs. De uitslag was 

zeer positief. Vorig jaar scoorden we 

een 7,1 maar nu haalden we de 

bijzonder mooie score van 8,6. 

De tijd en inspanning die onze 

vrijwilligers aan voedselveiligheid 

besteden werpt zijn vruchten af!  

Liliane van Doorne 



Diervoeding 
Gelukkig krijgt slechts een klein deel van de huisdierbezitters onder onze 

klanten te maken met hoge dierenartskosten, maar alle dieren 

moeten wel voldoende te eten hebben en dat is best lastig voor mensen 

met een heel laag inkomen. Bij de start van het werk van de stichting in 

2014 zijn er goede afspraken gemaakt met Ranzijn en DEEN en daar zijn 

we nog steeds erg blij mee. De stichting probeert ook elders in het land 

leveranciers en verkopers van diervoeding en Voedselbanken aan elkaar 

te koppelen en dat lukt gelukkig op steeds meer plekken. De stichting 

maakt de afspraken en legt de eerste contacten en lokaal wordt dat 

verder ingevuld. Het voer wordt niet in de originele verpakking verstrekt 

maar wordt omgepakt om te voorkomen dat producten zouden worden 

doorverkocht en dat eventuele klachten bij de leverancier terechtkomen. 

Een zak van 15 kilo kwaliteitsvoer kan in de winkel wel 80 euro kosten. 

Hier in West-Friesland gaat het om behoorlijke hoeveelheden: zo’n 150 

kilo per maand. 

Hoge kosten dierenarts 
In ons land zijn er gelukkig 

dierenartsen die voor minima een 

lager behandeltarief rekenen, maar 

ook dan is er geld voor het consult 

en behandeling nodig. De stichting 

probeert te voorkomen dat een ziek 

huisdier door geldgebrek niet 

geholpen kan worden en onnodig 

lijdt. Als zich een concreet geval 

voordoet gaat de stichting in overleg 

met een dierenarts om afspraken te 

maken over het tarief. Uitgangspunt 

is dat de eigenaar zelf in elk geval 

een bijdrage levert. Zo nodig worden 

afspraken gemaakt met de 

bewindvoerder om die bijdrage in 

gedeelten te betalen. Ook de 

stichting geeft steun maar kan 

vooraf niets garanderen omdat ze 

afhankelijk is van donaties. Een 

standaard kostenverdeling bestaat 

niet; ieder geval is maatwerk. De vraag is soms wel 

hoe ver je gaat met de behandeling van een huisdier; 

gelukkig zijn daarvoor deskundigen om op terug te 

vallen. Liliane vertelt dat klanten vaak heel dankbaar 

en tot tranen geroerd zijn als het mogelijk blijkt om 

hun huisdier te behandelen terwijl ze daar absoluut het 

geld niet voor hebben. 

Voorlichting 

Een andere belangrijke taak van de Stichting 

Bevordering Huisdierenwelzijn is het informeren van 

gemeenten, bewindvoerders en maatschappelijke 

organisaties en het geven van presentaties en andere 

voorlichting over armoede en huisdieren. Gemeenten 

worden gestimuleerd om in hun dierenwelzijnsbeleid 

aandacht te geven aan de huisdieren van minima.

 

Van de Werkvloer 
 

Vrijwilligers 

Er waren weer een aantal mutaties in 

het vrijwilligersbestand: 

Vertrokken: Annemarie Bloemers, 

Jenny Zwart (al genoemd in de vorige 

Voedselpraat) en Freek Dijkstra. 

Hartelijk bedankt voor jullie inzet 

voor de Voedselbank gedurende een 

korte of lange(re) periode! 

Nieuw begonnen: Yvonne Tack 

(administratie), Hyo Sun van der 

Hoek (inpakken op dinsdag), Paul 

Overberg (chauffeur) en Peer Kersten 

(magazijn).  We wensen de nieuwe 

medewerkers veel plezier met hun 

werk bij de Voedselbank. 

Overleden 

We werden op 29 januari opgeschrikt 

door het overlijden van Arie Korver 

op 68-jarige leeftijd. Arie werkte de 

laatste tijd vooral als invaller bij het 

DEEN-project. We verliezen in Arie 

een betrokken medewerker. De 

Voedselbank heeft haar medeleven 

kenbaar gemaakt aan zijn vrouw. 

Horecaondernemers Kleine Noord 

Zes horecabedrijven: Meta, Tabasco, 

Zorba de Griek, Steakhouse De Fles, 

Restaurant Soya en 

Toko Anand hebben 

geld ingezameld voor 

de Voedselbank en 

dit omgezet in een 

flinke hoeveelheid 

lang houdbaar 

voedsel. Het ging 

o.a. om: snert, soep, 

pannenkoekenmix, 

potten groente, 

smack en 

broodbeleg. 

Hiernaast een foto 

van een deel van de 

goederen die aan de 

voedselbank werden 

geschonken. 

  

Een hond met een gebroken 

poot bij de dierenarts. Niet 

alleen zielig, maar ook een flinke 

kostenpost! 



In gesprek met 

DORA 
Al ruim drie jaar is Dora Heiman-

Dekker een even opgewekte als 

hardwerkende vrijwilligster bij de 

voedselbank. Elke donderdag-

morgen is ze van de partij: verse 

groenten of fruit verpakken in 

zakjes die in de kratten kunnen of 

andere voedingsmiddelen sorteren 

en in de kratten leggen. Meestal 

samen met Hannie of Ella – dus 

heel gezellig, maar niet minder 

actief – aan de slag. Met enige 

regelmaat is ze ook op vrijdag in 

de voedselbank te vinden om te helpen bij de uitlevering als één van de 

vaste vrijdagse werkers een keer verhinderd is. 

We spraken Dora in haar gezellige huiskamer in de wijk Bangert-

Oosterpolder, waar ze nu al tien jaar woont met haar man Jan, óók een 

trouwe voedselbankvrijwilliger. Jan zit elke maandag als bijrijder op de 

bestelwagen en springt ook van tijd tot tijd in op de vrijdag. 

 

Van Heiloo naar Hoorn 

Dora is geen “echte Horinees”. Het heeft haar best veel tijd en moeite 

gekost om zich in het Hoornse thuis te gaan voelen. Ze is geboren in 

Egmond aan Zee en vanaf haar zesde opgegroeid in Heiloo. In Alkmaar 

deed ze de opleiding tot bejaardenverzorgster. Toen ze trouwde – nog 

net geen 21 jaar oud, nam ze een particulier verzorgingshuis 

(“bejaardenpension” heette dat toen) over van haar schoonmoeder. Daar 

zorgde ze voor zeven oude mensen; in haar ééntje, zonder personeel. 

Van de inspectie moest ze verplicht één vrij weekend in de maand 

nemen (vervanging regelen dus); verder was ze dag en nacht 

verantwoordelijk voor de nodige zorg. Zo ging dat 5½ jaar lang. Hoe ze 

het voor elkaar kreeg om in die drukke tijd ook nog het leven te 

schenken aan haar eerste dochter (1971), is eigenlijk een raadsel. Ze 

stopte met de bejaardenzorg, omdat de eisen, die de inspectie aan 

dergelijke huizen stelde, niet meer te realiseren waren. Het huis werd 

verder geëxploiteerd voor kamerverhuur. Vijftien jaar lang was Dora 

hospita van studenten, verpleegsters, mensen die na een scheiding een 

tijdelijk onderkomen zochten en allerlei andere alleenstaanden. In die 

situatie werd in 1974 haar tweede dochter geboren. 

Haar echtscheiding in 1988 bracht grote veranderingen met zich mee. Ze 

leerde Jan Heiman kennen, die in Hoorn een kaas- en delicatessenwinkel 

had. Oudere Horinezen herinneren zich ‘De Dissel’ nog wel. Al gauw trok 

ze bij hem in, boven de winkel op het Nieuwland. Dora werkte deels in 

de winkel, deels in haar oude vak in het bejaardenhuis ‘Meerzicht’ in 

Scharwoude. In 1993 stopten ze met de winkel en verhuisden naar de 

Kersenboogerd. Jan vond werk bij De Kweker en Dora deed wat 

oppaswerk en hielp een poosje in een groentezaak van vrienden in 

Amsterdam. Het overlijden van haar oudste dochter op 25-jarige leeftijd 

was een dramatische gebeurtenis; daar ben je niet zomaar overheen….  

Nieuw uitdeelcentrum Hoogwoud 

De Voedselbank krijgt binnenkort ook 

in Hoogwoud een uitdeelcentrum. 

Klanten uit de omgeving 

Spanbroek/Opmeer hoeven dan 

minder ver te reizen om hun 

voedselpakket op te halen. Als alles 

meezit kan het nieuwe uitgiftepunt al 

op 3 maart a.s. van start gaan.  

We zijn blij met dit initiatief en met 

de medewerkers die zich daarvoor 

gaan inzetten. 

Circus Sijm 

Circus Sijm stelt voor onze klanten 

een aantal vrijkaartjes beschikbaar 

voor een voorstelling in Hoorn op 22 

maart. We zijn het circus dankbaar 

voor deze leuke actie. 

Werkbezoek 

Op vrijdag 3 februari bracht 

burgemeester Jan Nieuwenburg van 

Hoorn een werkbezoek aan de 

voedselbank tijdens het verstrekken 

van de voedselpakketten. Hij was diep 

onder de indruk van het mooie werk 

dat de vrijwilligers van de 

voedselbank verrichten. 

Aldi 

Aldi Nederland heeft besloten met de 

Voedselbanken te gaan samenwerken. 

Voor dit project is onze voedselbank 

een pilot. Afgesproken is om te starten 

met de vestigingen in Medemblik en 

Zwaagdijk-Oost. Wekelijks gaan we 

daar goederen ophalen. We zijn blij 

met dit samenwerkingsverband. 

Aldi-manager Jaap Haspers 
in de winkel 

DEEN-project 

Het DEEN-project draait inmiddels 

weer op volle toeren. Iedere dag zijn 

er in het DC van DEEN op Hoorn80 

vier vrijwilligers actief om alle 

retourgoederen te sorteren. Hartelijk 

dank voor jullie inzet!  



De voedselbank 

In 2006 verhuisden Jan en Dora naar hun huidige woning in de nieuwe 

wijk van Zwaag. Inmiddels begon de leeftijd een woordje mee te 

spreken, wat bij Dora tot uiting kwam in twee kunstknieën. Fijn dat het 

kan, maar het blijft behelpen! 

Na een berichtje in de krant meldde Jan zich in 2011 als vrijwilliger aan 

bij de Westfriese Voedselbank en had het daar reuze naar z’n zin. Twee 

jaar later vertelde hij Dora dat er nog vrijwilligers gezocht werden. En 

sindsdien maakt zij zich met plezier en enthousiasme nuttig in de hal. 

“Waarom de voedselbank?”, vroegen we haar. “Omdat ik nou eenmaal 

graag mensen wil helpen!” antwoordde ze direct. Want het gaat 

uiteindelijk allemaal om de voedselbankklanten; mensen die door 

uiteenlopende oorzaken diep in de problemen terechtgekomen zijn. Dora 

herkent soms mensen, die vroeger wel bij haar in de – best wel chique – 

winkel op het Nieuwland kwamen. Dan realiseer je je, dat het iederéén 

kan overkomen…. Des te belangrijker is het om altijd hartelijk en 

behulpzaam te zijn. Dora kan er slecht tegen als ze soms ziet dat een 

vrijwilliger op een bazige of hooghartige manier met klanten omgaat. Dat 

kan ècht niet! We zijn er om die mensen te helpen. En die hulp hebben 

ze hard nodig! Vooral met de kinderen in die gezinnen heeft Dora echt te 

doen. Daar zet ze zich 

graag voor in. 

Intussen is dit 

vrijwilligerswerk echt 

een soort hobby 

geworden, waar ze ook 

goede vriendinnen aan 

heeft overgehouden. 

Er is zelfs een soort club 

van vijf “meiden” 

ontstaan, die regelmatig 

bij elkaar blijven komen, 

ook al zijn twee van hen 

nu niet meer als 

vrijwilliger werkzaam bij 

de voedselbank. 

Daarnaast trekken Dora 

en Jan veel op met 

Hannie en haar man.  

Mooi als het mes zo aan 

twee kanten snijdt: iets goeds doen voor mensen die het keihard nodig 

hebben en er zelf een stuk voldoening en vriendschap aan over houden. 

Logisch dat Dora zegt: “Ik hoop dit werk nog héél lang te blijven doen!”  

Sponsor(s) gezocht 

Veel banken verstrekken geen 

papieren bankafschriften meer. Die 

zijn wel nodig bij de intake van 

nieuwe klanten en bij de 

herbeoordelingen. Helaas is het 

digitaal aanleveren van afschriften 

geen werkbare optie. De intakers 

geven aan dat het aanschaffen van een 

pc/laptop met een aparte printer voor 

in de spreekkamer een oplossing zou 

zijn. Voor de daaraan verbonden 

kosten wordt een sponsor gezocht. 

Voor meer informatie kunt u contact 

met ons opnemen, tel 0229-504821 of 

voedselbankwestfriesland@gmail.com 

 

 

Van de Stichting Vrienden

 

Geld bijeen brengen 

De vriendenstichting is de 

donateursorganisatie van onze 

voedselbank. In het jaar 2016 kon 

een bedrag van € 21.000,- aan de 

voedselbank worden afgedragen. 

Dat is ongeveer de helft van het 

totale jaarbudget. Naast veel 

donaties van particulieren ontving de 

penningmeester een aantal grote 

giften van o.m. kerkelijke 

organisaties. We zijn blij dat we van 

zoveel kanten steun voor het 

voedselbankwerk ontvangen. 

 

Aan de weg timmeren 

De vriendenstichting verzorgt een 

belangrijk deel van de voorlichtings- 

en P.R.-activiteiten voor onze 

voedselbank. Zo werd bijvoorbeeld 

in november bij de ANBO-KBO-

afdeling Hoogkarspel een 

presentatie gegeven over het werk 

van de voedselbank. In december 

werden vier groepen leerlingen van 

de Praktijkschool Hoorn rondgeleid 

in de voedselbank in het kader van 

een themaproject. 

  

Fiscale aftrekbaarheid van periodieke giften 
De Stichting Voedselbank en de Vriendenstichting zijn door de belastingdienst 
erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een ANBI zijn 
aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Bij gewone giften geldt hiervoor een 
drempel: alleen het bedrag boven 1 % van het bruto inkomen, kan worden 
afgetrokken. Voor periodieke giften, toegezegd voor tenminste vijf jaren 
achtereen, geldt die drempel níet. De toezegging van die giften moet wèl vooraf 
schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de giftgever en de 
ontvangende ANBI. Een notaris hoeft daar niet meer aan te pas te komen. 
Bent u geïnteresseerd in deze regeling? Vraag dan onze penningmeester om 
toezending van het informatieblad en het formulier voor de schriftelijke 
overeenkomst.  Zijn e-mailadres is: c.olbers@quicknet.nl  

Dora en Hannie samen aan het werk in 
de hal. En daarbij wordt werkende weg 

heel wat afgepraat… 

mailto:voedselbankwestfriesland@gmail.com
mailto:c.olbers@quicknet.nl


De speelgoedafdeling 
van onze voedselbank 
De voedselbank is er voor voedsel. En speelgoed is wel heel wat 
anders. Toch heeft de Voedselbank West-Friesland nu al ruim zeven 
jaar een heuse speelgoedafdeling. Al die tijd zijn het 
vooral Hennie van Schie en Tiny Koopman die hun 
energie daarin steken. Elke woensdagmorgen zijn ze 
samen bezig met het gereedmaken van de 
verjaardagspakketten voor alle kinderen die in de 
daarop volgende week jarig zullen zijn. De laatste 
jaren wordt er voor de kinderen van 4 tot 12 jaar een 

basispakket aangeleverd door de (landelijk 
werkende) Stichting Jarige Job. In de inzet 
kun je lezen wat er allemaal in dat 
basispakket zit. De “diverse cadeautjes” zijn 
soms best aardig, maar vaak nogal karig. 
Hennie en Tiny vullen ze daarom nog aan. 
Vaak met een gezelschapsspel, een 
kleurboek, een (voor-)leesboek, wat 
knutseldingetjes en voor de meisjes nog wat 
make-up-spulletjes. Ook maken ze zelf 
verjaardagspakketten voor de kleintjes 
(onder de 4 jaar) en kraamcadeaus voor 
klanten die een baby krijgen. Het aantal 
pakketten dat ze per week klaarmaken 
varieert tussen de twee en zes. Daarnaast 
zorgen ze ervoor dat alle kinderen met 
Sinterklaas passende cadeautjes krijgen. 
Samen beleven ze veel plezier aan dit werk 
en ook veel voldoening, want ze krijgen 
regelmatig dankbare reacties. 

Waar komt al dat speelgoed vandaan? 
Cadeautjes geven is mooi, maar die moeten wel ergens vandaan 
komen! De laatste jaren is dat gelukkig geen enkel probleem meer. 
In de begintijd van de 
speelgoedafdeling – nog 
vóórdat de Stichting Jarige 
Job bestond – was het 
soms lastiger. Maar ook 
toen waren er regelmatig 
bedrijven en particulieren, 
die behoorlijke 
hoeveelheden speelgoed 
beschikbaar stelden. Dat 
gaat nog altijd door; 
ontroerend om te zien dat 
mensen heel bewust elke 
maand wat geld apart leggen om cadeautjes te kopen voor de 
voedselbankkinderen. 
Bovendien organiseert de Juniorkamer Hoorn sinds enkele jaren in de 
maand december een speelgoedactie voor de kinderen van de 
voedselbank. De Juniorkamer is een club van jonge ondernemers. 

Nieuwe secretaris 

Vanaf de oprichting in 2007 is Henk 

Schouten secretaris van de 

vriendenstichting geweest. In de 

komende maanden gaat hij dit 

overdragen aan Jan van Holten.  

Henk blijft nog wel redacteur van 

Voedselpraat. We wensen Jan veel 

plezier en voldoening bij zijn nieuwe 

klus! 

 

Nieuwe druk 

De bekende blauwe 

informatiefolder is 

niet meer helemaal 

up-to-date. 

Bovendien zijn we 

bijna door de 

voorraad heen. Tijd 

dus om een nieuwe 

editie te laten 

drukken. Tekst en lay-out zullen 

daarvoor nauwgezet opnieuw worden 

bekeken. 

 

Voedselbanken Nederland 
en het samenwerkingsverband 

Voedselbanken Noord Holland 
 

Aanbod van voedsel 

Gelukkig heeft de Voedselbank 

Westfriesland niet te klagen over het 

aanbod van voedsel. Verreweg de 

meeste producten die in het wekelijks 

voedselpakket van de klant zitten 

komen van lokale leveranciers. De 

landelijke en regionale voedselstroom 

blijft ondanks alle goede bedoelingen 

en inspanningen van regionale en 

landelijke voedselwervers aan de 

karige kant. Er zijn zeker twintig 

voedselbanken in Nederland die echt 

onvoldoende voedsel hebben om een 

pakket van enig kaliber aan hun 

klanten uit te geven. Voedselbanken 

Nederland probeert het voortouw te 

nemen hierin verandering te brengen 

door contacten met landelijke 

supermarktketens aan te halen en 

noodlijdende voedselbanken mogelijk 

een groter deel van het regionale 

aanbod van voedsel toe te kennen.  

  

Basispakket van de 
Stichting Jarige Job: 
Slinger van vlaggetjes 
Ballonnen 
Limonadesiroop 
Slagroom 
Kartonnen bordjes 
Servetjes 
Kaarsjes 
Een pak cakemail 
Trakteersnoepgoed 
Chocolaatjes 
Knakworstjes 
Leesboek 
Kleurplaat 
Diverse cadeautjes  

(passend bij leeftijd 
en geslacht v.d. jarige) 

Tiny en Hennie in de speelgoedafdeling 



Zij zetten in hun zaak een kerstboom met kaartjes, waarop de 
voornaam en de leeftijd van een kind zijn vermeld. Het verzoek aan 
hun klanten is, om voor dat kind een cadeautje van ongeveer een 
tientje te kopen en onder de kerstboom te leggen. Die actie levert elk 
jaar zoveel op, dat de voedselbank van Purmerend er ook van kan 
meeprofiteren en dat er na de Kerst nog heel wat cadeautjes over 
zijn voor de verjaardagspakketten. 
Voor de verjaardagspakketten wordt in principe alleen nieuw 
speelgoed gebruikt. Er wordt ook wel gebruikt speelgoed 
aangeboden; meestal wordt dat doorgegeven aan de Stichting 
Emmaüs. We willen de kinderen van onze klanten (op hun 
verjaardag!) niet het idee geven dat afdankertjes van andere 
kinderen voor hen nog goed genoeg zijn! 
 
Taart voor Kids 
Een belangrijke aanvulling op het werk van onze speelgoedafdeling  
wordt geleverd door de Stichting Taart voor Kids, enkele jaren 
geleden ontstaan uit het initiatief van Saskia Haller. Een aantal dames 
in Opmeer e.o. bakt elke week prachtige verjaardagstaarten. Een 
week tevoren krijgen ze van Hennie van 
Schie de voornamen en leeftijden van de 
jarigen van die week door, zodat de 
taarten vaak heel persoonlijk worden. Op 
vrijdagmorgen haalt Hennie ze op bij 
Saskia Haller en diezelfde middag worden 
ze meegegeven aan de ouders van de 
jarige kinderen.  
We kunnen helaas niet voorkomen dat de 
kinderen van voedselbankklanten in veel 
opzichten tekort komen in vergelijking met 
andere kinderen. Maar door het werk van 
onze speelgoedafdeling en de hulp van 
“Jarige Job” en “Taart voor Kids” leveren 
we een mooi stuk tegenwicht! 

Verruiming toekenningscriteria 

Voedselbanken Nederland heeft 

besloten de toekenningscriteria voor 

toegang tot een voedselbank wederom 

te verruimen. Sinds 1 januari is het 

minimum leefgeld criterium voor een 

alleenstaande verhoogd tot € 200.- per 

maand en voor ieder extra gezinslid 

tot € 80.-. Op zich een nobele daad, 

maar de argumentatie tot verhoging 

van deze criteria is in de ogen van het 

bestuur van onze voedselbank nogal 

dubieus. Als belangrijkste argument 

wordt namelijk genoemd dat 

voedselbanken nu te weinig klanten 

zouden hebben, alsof dat een doel van 

onze organisatie is. Tweede argument 

is dat er teveel voedsel aan de 

voedselbanken zou worden 

aangeboden, hetgeen aantoonbaar niet 

correct is. Desondanks heeft onze 

voedselbank na de nodige discussie 

besloten de landelijk aangenomen 

criteria in te voeren. 

 

In juni verschijnt het volgende nummer 

van Voedselpraat. 

 

Kijk vooral ook eens rond 

op de 

(binnenkort vernieuwde) 

website 

van onze voedselbank 

www.voedselbankwf.nl  
 

 

Gegevens 
Voedselbank West-Friesland 
Verlengde Lageweg 9 
1628 PM Hoorn 

 

0229 – 50 48 21 
 
 
info@voedselbankwf.nl 
 
 

@voedselbank_wf 

 
Voedselbank 
West-Friesland 
 

Stichtingsbestuur: 
Leoni Sipkes, voorzitter 
Monique Broekhuisen, secretaris 
Peter de Vries, penningmeester 

 
Stichting Vrienden 

0229 – 57 23 99 

stvriendenvoedselbank@planet.nl 

Bestuur: 
Frank van Leerdam, voorzitter 
Jan van Holten, secretaris 
Cees Olbers, penningmeester 
Marloes Oost-Sneek, lid 
Henk Schouten, lid 

Bankrekening 
voor giften en donaties: 
NL12 ABNA 0543 4865 91 
t.n.v. Stichting Vrienden van  
de Voedselbank WF te Obdam 

De redactie van 

Voedselpraat  

bestaat uit: 

Hugo Pijl, 

Henk Schouten 

en Peter de Vries. 
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