VOEDSELBANK GOUDA

Door Trudie Galama

Op het Lombokterrein, ingeklemd tussen spoor en Van Bergen IJzendoornpark, is in een van de panden
van Mick Bunnik in september 2013 het Ondersteuningshuis officieel geopend. Behalve de voedselbank,
heeft nu ook de non foodbank (kleding en huisraad) er onderdak gekregen.
Voedselbank
Zoals elke stad heeft ook Gouda de nodige problemen. Maar een van de snelst groeiende problemen is de sluipende armoede onder de Goudse bevolking. Steeds meer mensen kunnen niet
meer rondkomen en zijn niet in staat om in hun
basisbehoeften te voorzien. Een steeds belangrijkere rol om dit probleem het hoofd te bieden
is hierbij weggelegd voor de Voedselbank Gouda. De Voedselbank Gouda is een stichting met
als doel het wekelijks uitdelen van gratis voedselpakketten aan mensen die daarvoor in aanmerking komen op basis van criteria die landelijk zijn vastgesteld. Door zijn werkwijze levert
de Voedselbank Gouda ook een bijdrage aan de
vermindering van de verspilling in Nederland,
want een groot deel het voedsel dat wordt uitgedeeld zou anders worden weggegooid.

Grote stijging van het aantal pakketten
In 2005 startte de Voedselbank Gouda met het
maken en uitgeven van voedselpakketten. Maar
de stijging in het aantal aanvragen van zo’n
voedselpakket is nog nooit zo groot geweest als
de laatste tijd. De totale toename in 2013 bedroeg 36%, wat ook de landelijke trend is. Een
ontwikkeling die zorgen baart! Dat betekent dat
er elke week meer dan 440 voedselpakketten
worden uitgedeeld.
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Waar men vroeger dacht dat een voedselbank
overbodig was, zijn tegenwoordig steeds meer
mensen zich bewust van de nijpende situatie die
is ontstaan. Mede door de steeds verder versoberde regelgeving en de financiële crisis komen
meer en meer mensen in de problemen en is de
voedselbank een onmisbaar vangnet geworden.
Daar waar steun vanuit het rijk, gemeente of
andere hulpverlenende instanties vaak lang op
zich laat wachten kunnen de mensen wel snel
terecht bij de voedselbank voor de broodnodige
ondersteuning.
Vrijwilligers
De voedselbank is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. De ca. 100 vrijwilligers die
bij de voedselbak actief zijn helpen mee bij het
vervoer, het opscheppen van maaltijden bij
Gouwe Cuisine en bij het maken en het uitdelen
van de pakketten aan de cliënten. Elke week
worden er bij verschillende supermarkten, bakkers, slagers en groenteboeren levensmiddelen
opgehaald om te verdelen over de vele voedselpakketten. Verder is er een nauwe band met de
Voedselbank Rotterdam en enkele andere voedselbanken in de regio. Nadat op donderdagmorgen alle goederen zijn verzameld en alle pakketten zijn samengesteld worden deze ’s middags
tussen 14.00 en 16.00 uur opgehaald. Op het
Lombokterrein is het dan ook een drukte van
belang. Maar er rijden ook bezorgauto’s door de
stad om pakketten thuis te bezorgen bij mensen
die niet in staat zijn om het pakket op te halen.
Er worden pakketten samengesteld voor alleenstaanden, voor grote en voor kleine gezinnen.

VOEDSELBANK GOUDA
Bijzonder bezoek
Op donderdag 6 maart brachten burgemeester
Milo Schoenmaker en de wethouders Marion
Suijker en Marco Kastelein een bezoek aan de
voedselbank. Zij wilden zich persoonlijk op de
hoogte stellen van het werk van deze organisatie. Zij spraken met cliënten en vrijwilligers en
staken letterlijk de handen uit de mouwen. Begonnen als een lokaal initiatief is de Voedsel-
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bank Gouda uitgegroeid tot een grote organisatie met een duidelijke regiofunctie.
Voor meer informatie en ook voor het doneren
van voedsel of een financiële bijdrage kunt u
terecht op: www.voedselbankgouda.nl,
www.nonfoodbank.nl
(Bron: nieuwsbrief van de Voedselbank (februari
2014) en You Tube)

