Gemeente Rozendaal op bezoek bij Voedselbank Arnhem
Jaarlijks heeft de ambtelijke organisatie in het najaar een uitje. De gemeenteraad doet ook één
keer per jaar iets gezamenlijks buiten het raadswerk om. Dit jaar hebben de beide
organiserende comités de handen ineen geslagen en hebben een gezamenlijk educatief en
tevens gezellig uitstapje georganiseerd.
Zo kwam het dat we met zo’n 30 personen: raads- en commissieleden, burgemeester en
wethouders en gemeentelijke medewerkers, donderdag 16 december aan het einde van de
middag een bezoek brachten aan de Voedselbank aan de Bruningweg in Arnhem. De daar
gevestigde voedselbank verstrekt niet alleen voedselpakketten aan Arnhemmers maar fungeert
tevens als regionaal depot voor Gelderland en een deel van Utrecht.
De gemeentelijke delegatie werd ontvangen door de heren Van der Woude en Speelman,
respectievelijk coördinator en directeur van de Voedselbank Arnhem.
Zij vertelden dat alle medewerkers van de Voedselbank in heel Nederland, van de inpakkers
van pakketten tot en met het plaatselijke management en ook het landelijke hoofdbestuur
bestaan uit vrijwilligers. Niemand van hen wordt betaald voor hun werk. De Voedselbank
ontvangt geen structurele subsidie en is dus volledig afhankelijk van donaties en sponsoring.
Het voedsel wordt kosteloos verkregen, maar de huur van het gebouw en de kosten voor de
apparatuur om de pakketten op te slaan en te handelen (vorkheftrucks e.d.) en de kosten voor
automatisering, website e.d. dienen geworven te worden bij derden. Ook daarvoor zijn
vrijwilligers wekelijks in touw.
De Voedselbank Arnhem werkt samen met bedrijven en supermarkt(ketens). Die doneren
hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen verkopen. Dit
levert diverse voordelen op voor alle betrokken partijen. Er gaat geen voedsel verloren.
Mensen met weinig geld krijgen eten. En bedrijven kunnen op relatief goedkope wijze van
hun overschotten afkomen. Zo wordt er gezamenlijk voor gezorgd dat armoede wordt
bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het milieu minder wordt belast.
Er volgde een bezichtiging van de gebouwen aan de Bruningweg, waar dagelijks een enorme
logistieke operatie plaatsvindt, waarbij volledig voldaan moet worden aan alle eisen die ook
gelden voor commerciële bedrijven die werken met voedsel. Dus eisen die gesteld worden
door de Voedsel- en Warenautoriteit, de Arbeidsomstandighedenwet, regels voor koeling en
opslag enz. Daar komt heel wat meer bij kijken dan alleen dozen inpakken en verstrekken!
Na afloop van de rondleiding die werd verzorgd door de enthousiaste heren Van der Woude
en Speelman werden de Rozendaalse bestuurders en ambtenaren nog aan het werk gezet om
mee te denken over de vraag hoe meer mensen uit Rozendaal en omgeving betrokken zouden
kunnen worden bij het werk van de Voedselbank. Inpakkers zijn voldoende aanwezig. Men
heeft dingend behoefte aan leidinggevenden en specialisten op het gebied van logistiek,
communicatie en ICT bijvoorbeeld.
Tot slot bedankte het raadslid Chris Schmidt, een van de organisatoren van het najaarsuitje
beide heren van harte voor de ontvangst en overhandigde een cheque van € 740,- voor de
Voedselbank, zijnde het bedrag dat werd uitgespaard door het combineren van de beide
gemeentelijke uitjes.

Op de foto links de heer van der Woude en rechts raadslid Schmidt.
De gemeentelijke delegatie sloot de geslaagde middag af met een etentje in restaurant De
Wereldkeuken in Klarendal waar werkgelegenheid wordt geboden aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

