
Als uitkeringsgerechtigden
wilden Clara en Sjaak Sies
niet alleen ontvangen van de

maatschappij, maar ook iets terug-
doen. Het is de voedselbank gewor-
den. Wekelijks maken ze 600 huis-
houdens blij met een krat gevuld met
aardappelen, groente, fruit en brood,
aangevuld met houdbare producten.
Clara Sies vertelt over de beginfase:
“We zijn gestart met groente die

overbleef bij tuinderijen. Later kwam
er brood bij dat een bakker over had.
We waren al een tijdje bezig met dit
project toen een vriend vertelde over
voedselbanken in België. Na een
bezoek aan hun immense opslag-
loods in Antwerpen is ons initiatief
in een stroomversnelling terecht
gekomen.”

Ontvangen
Enthousiast is Sies over de produc-
ten: “Wij leveren wat we ontvangen.
Van The Greenery krijgen we weke-
lijks groenten, soms fruit en aardap-
pelen. Brood ontvangen we wekelijks
van bakker Rodenburg uit Berkel en
Rodenrijs en Bakker Klootwijk uit
Rotterdam. Afgelopen maand hebben
we voor het eerst producten van Uni-
lever gekregen: 8.000 Unox-rookwor-
sten. Ze hebben geen toezeggingen
gedaan voor de toekomst, maar de
eerste stap is gezet.”

Griesmeeldeksel
Alle producten die de Voedselbank
levert zijn van goede kwaliteit en vol-
doen aan de Warenwet. Sies: “We
krijgen producten die de retail niet
meer wil omdat de houdbaarheid
voor hen te kort is. Of producten met

een verkeerde verpakking. Zo kan een
fabrikant weinig meer beginnen met
een partij aardbeienjam waar bra-
menjametiketten opzitten, maar met
het product is natuurlijk niets mis.
Onze afnemers waren ook erg blij
met scheve kerststollen.

Helaas moeten we soms nee zeggen
vanwege de kwaliteitseisen en onze
beperkte koel- en vriescapaciteit. Zo
konden we een partij vanillevla krij-
gen met een griesmeeldeksel, maar
we hadden geen gekoeld transport
beschikbaar.”

Vetpot
De hulp die de Voedselbank geeft is
tijdelijk. De periode varieert van een
paar maanden tot drie jaar. “Drie jaar
is de maximale periode dat mensen
met een uitkering in een schuldsane-
ringstraject zitten”, licht Sies toe.
“Het is geen vetpot als van je mini-
mumuitkering maandelijks een
bedrag wordt ingehouden. Onze bij-
drage is meer dan welkom.”

Bij de selectie van de ontvangers en
de bezorging van de voedselpakket-
ten werkt de voedselbank intensief
samen met instanties als maatschap-
pelijk werk, daklozenopvang en ver-
slaafdenzorg. Sies: “Met die instan-
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ties zijn afspraken gemaakt, zodat we
zelf geen screening meer hoeven te
doen.”

De Voedselbank werkt uitsluitend
met vrijwilligers. Clara en Sjaak Sies
ontvangen nog steeds een uitkering.
“We doen dit werk met goedkeuring
van de Sociale Dienst. Vorig jaar
heeft Clara een dag per week in de
kantine van een scholengemeenschap
gewerkt. De vergoeding hebben we
gebruikt om kantoorartikelen te kun-
nen kopen”, vertelt Sies.

Weerklank
De Voedselbank zoekt meer contact
met de levensmiddelenindustrie. “We
kopen niet maar we verkopen ook
niet. We zijn geen concurrent”, legt
Sies uit. Extra steun is zeer welkom
nu het project ook elders in Neder-
land navolging vindt. Op den duur
moeten dat zelfstandige organisaties
worden onder de paraplu van Voed-
selbank Nederland. “Voorlopig hou-
den wij nog een vinger aan de pols
om wildgroei te voorkomen.”

Clara en Sjaak Sies zijn blij dat het
initiatief van de Voedselbank zoveel
weerklank vindt in de samenleving.
Toch ervaren ze het als wrange vreug-
de dat dit nodig is in een rijk land. ■

De voedselbank ontvangt levensmiddelen van

producenten, maakt daar pakketten van en deelt ze

wekelijks uit aan mensen die tijdelijk wat extra’s

kunnen gebruiken. Doelen zijn het bestrijden van

armoede en het voorkomen van verspilling. Het

project maakt een explosieve groei door. Allerlei

soorten houdbare producten zijn zeer welkom.

Annemarie Barbier-
Schenk

Voedselbank groeit explosief
MANAGEMENT

‘De groei van de voedselbank is een

wrange vreugde’ Wekelijks vullen vrijwilligers 500 kratten met voedsel. Sjaak Sies kan hiervoor meer

houdbare producten gebruiken.
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Voedselbank
Meer informatie over

Stichting Voedselbank

Nederland is te vin-

den op www.voedsel-

bank.nl of per tele-

foon(06-19804026 of

06-24107614).


