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Beste lezer,

Voor u ligt de laatste Nieuwsbrief van de Voedselbank Eindhoven met daarin een aantal
recente acties en twee oproepen aan u.
Allereerst de uitnodiging om op 20 oktober naar onze Open Dag te komen. Van 11:00 tot
15:00 uur zetten we de deuren wagenwijd open!
En verder een oproep om dit jaar zelf een “eindejaarsactie” te organiseren. Velen gingen u
voor en het is fantastisch om je (samen) in te zetten voor je stadgenoten.

Wij wensen u veel leesplezier

Week van de Voedselbanken
Ieder jaar, op 16 en 17 oktober, vallen de Wereld Voedseldag en de Wereld Armoede dag.
Om deze reden is deze week, week 42, uitgeroepen tot de Week van de Voedselbanken.
In het teken van deze week organiseert de Voedselbank Eindhoven op 20 oktober een open
dag. Van 11:00 tot 15:00 is er de mogelijkheid om bij te kijken hoe het normaal bij de
Voedselbank gaat, een praatje te maken met onze vrijwilligers en mee te doen met onze
tombola. Voor onze jongste bezoekers is er een grabbelton aanwezig.
We hopen u allemaal 20 oktober op Kanaaldijk 15d te zien!

Salto school De Opbouw houdt
MUD-run
De leerlingen van De Opbouw hebben op 20
juni een heuse Mud run gehouden. De
volledige opbrengst ging naar de
Voedselbank Eindhoven. Hiermee hebben ze
een fantastisch resultaat bereikt en
€3.164,20 opgehaald!

Kaart voor alle vrijwilligers

Anneke de Groot heeft 50 jaar in Columbia gewoond en woont nu hier in de Wilgenhof. Ze
kwam voor haar dochter een voedselpakket aanvragen bij de Voedselbank en is zelf
vrijwilligster bij het Leger des Heils. Van haar kregen we een mooi kaartje met warme
woorden voor alle vrijwilligers van onze voedselbank. Bedankt Anneke!

Uitdelen op de Kanaaldijk
We zijn blij dat we dagelijks steeds meer vers voedsel krijgen, maar dat betekent wel dat we
vanwege de beperkte houdbaarheid ook dagelijks moeten uitdelen. Het blijkt echter
onhaalbaar om naast het dagelijks ophalen bij leveranciers, het samenstellen van de
voedselpakketten en het uitdelen ook nog iedere dag het vervoer naar de traditionele 7
uitdeelpunten in de stad te organiseren.
Daarom is besloten het aantal uitdeelpunten in de stad te beperken tot 2 in Woensel op
donderdag en de andere dagen uit te delen vanuit ons distributiecentrum op de Kanaaldijk.
Veel cliënten moeten helaas wat verder reizen, maar ze krijgen er wel een beter
voedselpakket met meer verse producten voor terug.
Om gevaarlijke situaties bij het laden en lossen in aanwezigheid van cliënten te voorkomen,
bekijken we de mogelijkheden om een deel van het pand naast ons distributiecentrum als
uitdeelpunt te gaan gebruiken. Inmiddels ligt daarvoor een verzoek en een
vergunningaanvraag bij de gemeente. Als alles goed gaat kunnen we onze cliënten in het
voorjaar van 2019 in deze veilige omgeving ontvangen.
Wij kijken er samen met onze cliënten enorm naar uit.

Winkelacties in eerste deel van 2018 succesvol
Onze enthousiaste winkelactievrijwilligers zijn ook in de eerste 6 maanden van 2018 op pad
geweest. Met de mooie opbrengst leveren deze maandelijkse inzamelingen een prachtige
aanvulling op de voedselpakketten.

Lees het volledige artikel
CEVA traint voedselbank Eindhoven
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is CEVA Logistics Benelux vorig
jaar een samenwerking aangegaan met Voedselbanken Nederland door hun kennis te delen.
Onlangs werd dit concreet met Een Material Handling Equipment-training bij de
Voedselbank Eindhoven. Op deze manier kunnen onze voedselbank-vrijwilligers veilig
gebruikmaken van de heftrucks die zij in hun distributiecentrum gebruiken.

Lees het volledige artikel

Oproep voor Eindejaarsacties 2018
Het einde van het jaar betekent voor iedereen feest! Eerst het Sinterklaasfeest en dan zijn er
met Kerstmis en de jaarwisseling alweer allerlei feestelijkheden. Dit betekent helaas niet
voor iedereen feest. Niet voor de mensen die zijn aangewezen op de noodhulp van de
Voedselbank. Voor hen is het vaak juist een zware periode. Er is meestal geen geld voor
cadeautjes of een feestmaal. Gelukkig blijkt elk jaar weer dat er vele Eindhovenaren zijn die
iets willen doen voor deze stadgenoten. Daarom durven we ook dit jaar weer te hopen op
veel spontane acties in de vorm van voedselinzamelingen en andere creatieve ideeën om
onze cliënten iets feestelijks mee te geven met deze dagen.
Heb je ook een idee? Geweldig! Zeker doen!
Heb je eigenlijk nog geen idee, maar wil je wel wat doen? Dan kunnen acties van de
afgelopen jaren je misschien inspireren. Bijvoorbeeld een inzamelingsactie van voedsel op je
school, maar ook van ‘spulletjes’ die door jou en je medeleerlingen op een schoolmarkt
worden verkocht aan buurtbewoners. Je zou ook aan je collega's kunnen vragen om hun
kerstpakket te doneren aan de Voedselbank, of oliebollen kunnen bakken en verkopen.
Winkels kunnen overgebleven chocoladeletters en ander lekkers naar de Voedselbank
brengen.
Kortom; mogelijkheden genoeg!
Als je een actie gaat plannen, is het handig om even met ons af te stemmen wanneer een
opbrengst kan worden afgeleverd bij de Voedselbank. Zonodig kunnen wij helpen door
bijvoorbeeld lege kratten aan te leveren en volle weer op te halen. Bel dan vooraf even met
onze coördinator logistiek: Maria Smolders, telefoon 06-17443182.
Het is pas oktober, maar we kunnen niet wachten!

Vrijwilligers gezocht!
Meer dan 150 vrijwilligers zetten zich in voor cliënten van de Voedselbank Eindhoven. Heeft
u een paar uur per week over en wilt u die
inzetten voor een ander? Kom werken als
vrijwilliger bij de Voedselbank Eindhoven.
Zo zijn we onder meer op zoek naar:
• Chauffeurs (m/v) voor op de bestelbus
• Medewerkers winkelacties
• Medewerkers uitdeelpunt Centrum
• Medewerkers voor onze partner Stadsakkers

Bekijk alle vacatures hier

