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Omkijken en zorgen voor elkaar: ook in 2022! 
 

In 2021 stonden we stil bij de oprichting van onze voedselbank in 2006. Al 15 jaar worden 

inwoners, die onder het bestaansminimum geraakt zijn, door ons ondersteund met een 

voedselpakket. Bij elkaar opgeteld zijn er in die jaren zo’n 25.000 voedselpakketten 

verstrekt. Daarmee durf ik te zeggen dat we de slogan van de Nederlandse voedselbanken 

“Oog voor voedsel, hart voor mensen” al vijftien jaar in Zeewolde waarmaken. Ik 

verwachtte eigenlijk dat we daar gewoon mee door zouden gaan in 2022. 
 

Dat doen we ook, maar opeens zijn de vooruitzichten totaal 

veranderd. Want er is oorlog in Europa en de gevolgen daarvan    

 zal iedereen merken. Er is inflatie, je kunt met je budget  

 minder kopen. De energieprijzen rijzen de pan uit en 

daardoor worden de gewone dingen een stuk duurder. Om in   

onze eigen sector te blijven, de kosten levensmiddelen gaan    

                   fors omhoog. Dat zal ook gevolgen hebben voor onze klanten.  
 

Ook komen er vluchtelingen uit Oekraïne naar ons land. Deze maand kregen we de eerste 

aanvraag al voor een gezin met kinderen die in Zeewolde onderdak hebben gevonden. 

Mensen die niets meer hebben. In het verlenen van directe noodhulp zijn we heel goed. 

Het was snel geregeld en dezelfde week was er een fors voedselpakket voor dit gezin. Wat 

er door alle nationale en internationale gebeurtenissen op ons af gaat komen, blijft gissen. 

Maar we bereiden ons voor op een stijgend aantal klanten. Want dat de tijden veranderen 

voor iedereen is wel duidelijk. 
 

Jan Klop, voorzitter Voedselbank ‘de Kostmand’  

 
 

Het kan snel veranderen: spreekt Jan in bovengenoemde tekst nog over de eerste aanvraag 

van vluchtelingen, inmiddels verlenen we hulp (op 16 maart 2022) aan 5 gezinnen uit 

Oekraïne, waarvan de opvang door particulieren uit Zeewolde plaatsvond. 
 

 

Aanbevolen: 7 mei as. sponsorwandeltocht RCN 

Om onze voedselbank te ondersteunen organiseert Vakantiepark RCN 

Zeewolde op zaterdag 7 mei as. een 12-uurs sponsorwandeltocht.  
 

De start is om 09.00 uur ’s ochtends bij RCN Vakantiepark Zeewolde.  

Er wordt een mooie route uitgezet en meerdere posten opgebouwd 

voor een dorstlessend drankje, een energierijke maaltijd of een pauze. 

Op elke post is er een goed opgeleide en ervaren EHBO’er aanwezig. 
 

Als deelnemer hoef je natuurlijk niet 12 uur te wandelen. Als je bijvoorbeeld twee uur 

wandelt en je haalt een mooi sponsorbedrag binnen voor de Voedselbank, dan is dat ook 

prima. 
 

Wil je meer informatie over de wandeltocht of je opgeven? 

Mail naar w.sleurink@rcn.nl 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
mailto:w.sleurink@rcn.nl
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Kengetallen 2021 
 2019 2020 2021 

Aantallen op 31 december:    

Aantal huishoudens 25 37 35 

Aantal personen 74 100 105 

Aantal kinderen t/m 17 jaar 33 45 51 

    

Totalen per jaar:    

Aantal voedselpakketten 1.341 1.691 1.840 

Aantal huishoudens 53 60 54 

Aantal personen 144 169 155 

Aantal kinderen t/m 17 jaar   79 

    

Gemiddeld aantal pakketten per week: 26 33 35 

Gem. aantal per week in percentages: 100% 127% 135% 
  

In het eerste coronajaar 2020 zagen we de cijfers met zo’n 25% stijgen. Ook vorig jaar hield de 

stijging aan, maar minder hard. In dat jaar voorzagen we in totaal 54 huishoudens voor kortere 

of langere termijn van voedselpakketten. Dat is weliswaar minder dan in 2020 (60 huishoudens), 

maar het aantal pakketten steeg wel van 1.691 naar 1.840. Dit betekent dat in 2021 onze klanten 

gemiddeld een langere periode gebruik maakten van de voedselbank dan in 2020.  

  

Onze nieuwe vrijwilligster: Bianca 

Ik ben Bianca Goosens en werk nu ongeveer 4 maanden als vrijwilligster bij de 

voedselbank in Zeewolde. Het leek mij leuk om zo mensen in Zeewolde te 

leren kennen. Ik ben 2 jaar geleden hier komen wonen met mijn gezin. 

Daarvoor woonde ik 20 jaar in Huizen. Ik ben minder gaan werken bij 

mijn baan als secretaresse omdat ik ook heel graag wat voor een ander 

wilde betekenen en niet alleen maar met mijn werk bezig wilde zijn. 
 

Ik had de voedselbank al een aantal keren op televisie voorbij zien komen 

en dacht als ik vrijwilligerswerk ga doen, wil ik graag daar werken. Ik vind het                

      een mooi gebaar om mensen die het minder hebben een voedselpakket aan te 

bieden, dat is toch prachtig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht dat het producten zouden zijn 

op of over de datum en misschien heel veel in blik, maar dat is helemaal niet waar, er zitten 

zoveel heerlijke verse producten bij en ook zo veel. 
 

Mijn andere collega’s zijn ook vriendelijk en fijn om mee te werken, we hebben een leuk team. 

Ik sta meestal op de vrijdagochtend van half 11 tot 12 uur, wij voegen dan de producten toe die 

nog in de kratten moeten, denk aan de verse producten, groente, fruit en brood. In de feest-

maanden hadden we de uitdeeltafel. Eerst met speelgoed, daarna een boekentafel en net voor 

de kerst met kerstcadeautjes. Ik hou van stijlen dus ging helemaal los op de tafels. 
 

Ik hoop dit werk nog lang te kunnen doen want ik heb het erg naar mijn zin.  

Bianca Goosens 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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Lichte stijging aantal donateurs in 2021 

Om minder afhankelijk te worden worden van incidentele giften en 

gemeentelijke subsidies begonnen we in 2020 met een donateursactie.  

Die verliep verrassend goed: op 31 december 2020 waren er 118 vaste 

donateurs. Eind 2021 stond dit aantal op 131, een lichte toename dus.  
 

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe blij we zijn met deze groep. 

Door hun jaarlijkse bijdrages zijn onze financiële zorgen een stuk minder 

dan in voorgaande jaren. We blijven er dan ook aandacht aan geven om 

het aantal donateurs op peil te houden en zo mogelijk te verhogen.  

 

VluchtelingenWerk en de Voedselbank in Zeewolde 

In iedere gemeente in Nederland wonen vluchtelingen met een 

verblijfsvergunning, ook in Zeewolde. Deze mensen hebben zich na 

een lang verblijf in een AZC en een periode van grote onzekerheid in 

Zeewolde mogen vestigen. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk 

ondersteunen deze statushouders in het proces naar zelfredzaam-

heid. Een pittige klus! Hierbij komt ook de Voedselbank in beeld. De meeste statushouders 

hebben immers maar een beperkt inkomen.  
 

Op 11 maart jl. hadden Tiny en Erik van de Voedselbank een afspraak met Henk en Alle, 

vrijwilligers van VluchtelingenWerk Zeewolde. De ontmoeting was voor beide partijen erg zinvol 

en verhelderend. Natuurlijk kwam ook de vluchtelingenstroom uit Oekraïne ter sprake. Zij zijn 

er klaar voor en wij ook. Alleen: hoeveel zullen dat er worden, hoe en waar en door wie (naast 

de particulieren) worden ze opgevangen? Vragen waarop we (nog) geen antwoord hebben. 

 

VluchtelingenWerk Zeewolde 
 

Wie zijn wij? 

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden 

opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Vluchtelingenwerk 

Nederland kent een groot aantal plaatselijke afdelingen, zoals de afdeling Zeewolde. 
 

Wat doen wij? 

De 7 vrijwilligers met de Coördinator van de plaatselijke afdeling 

Zeewolde gaan aan de slag vanaf het moment dat een gezin (dat van 

vluchteling/asielzoeker een statushouder met verblijfsvergunning is 

geworden) een woning in onze gemeente krijgt toegewezen. Wij 

richten ons met name op de maatschappelijke integratie door middel 

van coaching. Dit start met praktische zaken als het aansluiten van 

gas, water en licht. Het zoeken naar een school voor de kinderen, een 

huisarts en een tandarts, hen wegwijs maken in alle mogelijke financiële regelingen (bijstand, 

toeslagen etc.). Wij attenderen hen ook op het bestaan en de werking van de Voedselbank. Het 

doel is dat het gezin na ca. 4 maanden redelijk zijn weg vindt in ons dorp. Bovendien houden wij 

spreekuur in het Vraaghuis waar iedereen ook daarna nog met vragen en problemen terecht kan. 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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Vrijwilliger worden bij onze afdeling Zeewolde? 

VluchtelingenWerk kan ook in Zeewolde nog wel een paar vrij-

willigers extra gebruiken. Belangstelling? Voor meer informatie, 

stuur een mail naar zeewolde@vluchtelingenwerk.nl. 
 

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne. 

Moeten vluchten voor oorlog en geweld is onvoorstelbaar. Toch overkomt het momenteel mil-

joenen Oekraïners. Er zijn al veel activiteiten ontwikkeld voor de hulp aan en opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne. Voor de rol die Vluchtelingenwerk hierbij speelt en de actuele stand 

van zaken hiervan verwijzen wij u graag naar de website www.vluchtelingenwerk.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Om de mensen die het financieel moeilijk 

hebben te helpen heeft de AKZ (Arme Kant 

van Zeewolde) bijna een jaar geleden met 

de Basisz een kledingbank in de stellen. De 

AKZ zorgt ervoor dat iedere dinsdag en 

donderdag van 10 tot 15 uur iemand aan-

wezig is om een praatje te maken en een 

kopje koffie of thee te drinken. Inwoners die 

het echt nodig hebben, kunnen hier niet 

alleen voor een zacht prijsje – of als het 

écht nodig is een nóg zachter prijsje – aan 

bruikbare kleding komen, maar ook hun 

verhaal kwijt.  

Minder voedsel voor de Voedselbank 

In Zeewolde merken we 

het nog niet, de voedsel-

pakketten zijn er nog 

goed gevuld. Landelijk 

wordt er echter bij onze 

distributiecentra zo’n 20 

procent minder voedsel aangeleverd. De 

supermarkten slagen er steeds beter in 

voedselverspilling tegen te gaan. Een goede 

ontwikkeling natuurlijk, alleen niet voor ons. 

We zagen dit natuurlijk wel aankomen en 

hebben daarom een financiële reserve voor 

de aanschaf van voedsel gevormd. Voorlopig 

redden we het nog zonder voedsel te kopen. 

 
 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni as. Heb je een suggesties voor een onderwerp of heb 

je een vraag? Laat het ons dan weten en mail naar: secretaris@voedselbankzeewolde.nl. 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
mailto:zeewolde@vluchtelingenwerk.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
mailto:secretaris@voedselbankzeewolde.nl

