Bezoek Voedselbank Alkmaar op 13 november 2007.
Zestien vrijwilligers van De Zwaan hebben een bezoek gebracht aan de Voedselbank. Zij werden
vriendelijk welkom geheten door mijnheer Hartman, een van de drie coördinatoren. Onder het
genot van een kopje koffie of thee heeft mijnheer Hartman een duidelijk verhaal gehouden over
het reilen en zeilen van de
Voedselbank.
Het centrale magazijn met
houdbare etenswaren is gevestigd
in Rotterdam. Hiervandaan wordt
eenmaal per week vanuit Alkmaar
met een vrachtwagen spullen
opgehaald.
De aanleverende bedrijven zijn:
Campina, vier bakkers (twee uit
Bergen en twee uit Alkmaar), een
groothandel in groente uit
Uitgeest, een firma die oosterse
snacks levert, Spar
distributiecentrum en twee
adressen voor aardappels.
De organisatie bestaat uit vier
bestuursleden, drie coördinatoren
en dertig vrijwilligers.
In de omgeving zijn er nog vier Voedselbanken: in Hoorn, Den Helder, Assendelft en Beverwijk.
Hier wordt goed mee samengewerkt. Voedsel dat over is gaat naar een andere bank die dit weer
kan gebruiken. Voedselbak Alkmaar heeft twee steunpunten, één in de Blije Mare en de andere in
Langedijk. Het blijkt dat men in een dorp niet zo snel naar de Voedselbank gaat.
De voorbereiding vergt veel tijd. Hier zijn gemiddeld 10 personen mee bezig. Iedere
donderdagmiddag tussen twee en vier uur worden de
pakketten uitgedeeld.
De aanvragen komen binnen via hulporganisaties. De
Voedselbank ondersteunt mensen met een minimaal
inkomen. Mensen die voor de voedselpakketten in
aanmerking komen, hebben na aftrek van vaste kosten zoals
huur, gas, water, licht, verzekeringen, etc. minder dan € 150
per maand te besteden aan levensmiddelen voor één
persoon; twee personen €. 200, per kind + €. 25. Wie drie
keer zijn pakket niet afhaalt zonder dit te melden, krijgt geen
pakketten meer. Ca. 5% van de pakketten wordt verstrekt zonder dat er recht op is. Dit is bijna
niet te voorkomen. Asielzoekers komen niet in aanmerking voor een pakket, zij krijgen € 160
zakgeld. De Voedselbank is met de indicatie hier 10 euro onder gaan zitten, anders wordt de
vraag erg groot en kan men hier niet aan voldoen.
Toen de Voedselbank anderhalf jaar geleden begon werden er 17 pakketten uitgedeeld.
Inmiddels bedraagt dit aantal 150.
De financiën komen binnen via giften en collecten. De gemeente heeft een eenmalige subsidie
gegeven van € 39.000. Het onderhoud van het rijdend materiaal en de verzekeringen moeten ook
betaald worden.
Het gebouw waar de Voedselbank nu gevestigd is was van de woningbouwvereniging. Hier kon
gratis gebruik van worden gemaakt. Nu moet het gebouw verkocht worden en moeten ze uitzien
naar een ander groot gebouw. Wij vinden dat de gemeente Alkmaar hier een stuk
verantwoordelijkheid voor haar rekening moet nemen.
Na een rondleiding door het gebouw gingen we tevreden huiswaarts.
Anne Zuidenga-Geertsma

