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Algemeen
St. Voedselbank Brielle helpt mensen die (ver) onder de armoedegrens leven
door ze tijdelijk te voorzien van een gratis voedselpakket. Deze pakketten
worden op vrijdagmorgen uitgedeeld in het pand van de Voedselbank aan ’t
Woud 35 in Brielle.
Om voor het verstrekken van een voedselpakket in aanmerking te komen
moeten hulpvragers voldoen aan de door de Vereniging Voedselbanken
Nederland landelijk vastgestelde normen. Per 1 januari 2020 zijn de
toekenningscriteria verruimd. Het basisbedrag per huishouden bedraagt € 135
per maand. Het bedrag dat per persoon daarbij opgeteld mag worden, is
verruimd met 5 euro tot € 95. Bij toekenning van de voedselpakketten gaat de
Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen (leefgeld, norm 2020) dat
mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d., nadat alle vaste
lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekeringen zijn betaald. Het leefgeld is
voor de eerste volwassene per maand maximaal: € 230. Voor elke extra
volwassene die tot het huishouden behoort: € 95 voor elk volgend kind ook:
€ 95 per maand. Voor een echtpaar met 2 kinderen, dat in aanmerking wil
komen voor hulp van de Voedselbank, betekent dit dat zij maximaal mogen
beschikken over € 515 leefgeld per maand. Dit komt neer op ca. € 4 per
persoon per dag voor eten, drinken, kleding, verzorging en vervoer. Helaas
hebben de meeste gezinnen nog een veel lager bedrag te besteden voor hun
dagelijkse levensbehoeften. Bij de aanmelding bij de Voedselbank zijn vrijwel
altijd professionele hulpverleners betrokken. Het verstrekken van voedsel is
bedoeld als tijdelijke hulp.
St. Voedselbank Brielle is uitdeelpunt van Spijkenisse, wat weer valt onder het
distributiecentrum Rotterdam. Op donderdagmiddag worden vanuit Spijkenisse
basispakketten gebracht met enkel de houdbare producten. Op vrijdagmorgen
worden de pakketten aangevuld met verse en ingevroren producten. De verse

producten worden in de ochtend door een aantal vrijwilligers verdeeld over het
aantal pakketten.
Bijna elke week zijn we voorzien van vlees, brood, groente en fruit, hoewel het
aanbod hierin wel fluctueert. In het vervoer worden wij ondersteund door het
Rode Kruis. Het pand huren we van Jim Catering. VBB (Voedselbank Brielle)
werkt alleen met vrijwilligers.

Het jaar 2020 is een moeilijk jaar geweest. Helaas kregen we te maken met een
pandemie en een gedeeltelijke Lock down. Er werden omgangsregels
vastgesteld door de overheid. 1,5 meter afstand, mondkapje op en handen
desinfecteren. Met name de 1,5 meter afstand houden bemoeilijkte het
inpakken van de voedselpakketten en legde een grote druk op de vrijwilligers.
Er moest met minder vrijwilligers gewerkt worden en de aanvoer van vooral
verse producten werd vermeerderd doordat bedrijven hun producten niet
meer kwijt konden en deze aan de Voedselbank gunden. Het uitdelen van de
pakketten kon ook niet meer binnen in de loods gebeuren, maar deze werden
buiten uitgedeeld waar cliënten en vrijwilligers de nodige afstand konden
houden. Gelukkig was het weer ons meestal goed gezind.
Bestuur en vrijwilligers
In 2020 hebben onze voorzitter, dhr. Walter Fuchs (1 jaar) en onze secretaris,
mw. Annet Wiggers (5 jaar) hun functie neergelegd. We zijn hen dankbaar voor
hun inbreng. Marlon Abrahams heeft de functie als secretaris overgenomen en
Carla Lankau (penningmeester) nam tijdelijk de functie van voorzitter waar. Er
werd op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter.
Op 31 december 2020 ziet het bestuur er als volgt uit:
Voorzitter: vacant (ad interim-voorzitter mw. Carla Lankau)
Penningmeester: mw. Carla Lankau
Secretaris/intake nieuwe cliënten: mw. Marlon Abrahams
Coördinator logistiek/voedselveiligheid: hr. Cees de Bruin
Coördinator uitgifte voedselpakketten op vrijdag: mw. Conny Groeneweg
Naast het bestuur waren er nog 12 vrijwilligers actief op de werkvloer.
Vanwege Corona kon de jaarlijkse vrijwilligersavond helaas niet doorgaan. Wel
is in de loods een kleine bijeenkomst geweest op gepaste afstand waarbij de
vrijwilligers met een kleine attentie zijn bedankt voor al het werk dat zij voor de
VBB hebben verzet.

Cliënten
In 2020 deelde Stichting Voedselbank Brielle 1655 pakketten uit. Gemiddeld
waren dat 32 huishoudens per week. Het aantal volwassenen was 44
gemiddeld per week en het aantal kinderen 38 gemiddeld. In 2020 betrof het
aantal cliënten uit de gemeente Westvoorne een kwart tot een derde van het
totaal. De overige zijn uit de gemeente Brielle. In dit jaar hebben we alleen in
week 21 geen voedselpakket uitgedeeld. Dat kwam omdat we op
Hemelvaartsdag geen goederen aangeleverd kregen.
Goederen
Vanwege Corona zijn er veel bedrijven en winkels die voedsel en drank over
hadden, zo ook de voetbal- en tennisvereniging, restaurants en agrariërs en
tuinders. Zij gunden deze producten aan de Voedselbank. We waren hier
uiteraard enorm blij mee want daardoor konden we de cliënten elke week
voorzien van een mooi voedselpakket met veel verse groenten en fruit. Er
werden regelmatig spontaan door particulieren en serviceclubs attenties
verzorgd, ook voor de kinderen. Met Kerstmis werden de cliënten verrast met
een “Happy Stone”.
Ze kregen ook een mooi voedselpakket, door de vrijwilligers van VVB zelf
samengesteld, met de vele gedoneerde artikelen zoals o.a. kerststollen,
diepvrieskippen en wat luxere producten. Voor de kinderen was er een speciaal
kerstcadeau-tasje met o.a. knutselspulletjes.
Ondanks Corona hebben we toch nog 3 winkelacties kunnen organiseren bij de
supermarkten Plus en Albert Heijn. Dit leverde 81 kratten met houdbare
artikelen op. De Tafelronde Voorne heeft op de basisscholen in Brielle en
Oostvoorne in december een inzamelingsactie georganiseerd. Hiervan ontving
VVB 60 kratten met producten.
Door de Plus en enkele particulieren werden Kerstpakketten en Plus
boodschappendozen gedoneerd.
In het pand bewaren we de gedoneerde houdbare artikelen. Deze worden door
een vrijwilliger keurig op artikel en houdbaarheidsdatum gesorteerd en in
rekken geplaatst. Die artikelen worden gebruikt om de voedselpakketten waar
nodig aan te vullen en om noodpakketten te maken.
Verjaardag pakketten kinderen

In samenwerking met st. Jarige Job worden er verjaardag pakketten uitgedeeld
aan de jarige kinderen. Hierdoor kunnen zij o.a. ook op school hun verjaardag
vieren. Er zijn bij de VBB-vrijwilligers actief die ter aanvulling ook nog een
mooie cadeau-tas maken voor de kinderen. Deze worden enkele dagen voor
hun verjaardag uitgedeeld aan de ouders.
Overig
Sinds 2019 heeft st. Voedselbank Brielle een Facebookpagina. Een vrijwilliger
houdt deze pagina up to date.
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