Leven van de voedselbank
Stichting Voedselbank Venlo is in 2004 opgericht. De voedselbank wil groeiende armoede
bestrijden door kosteloos voedselpakketten uit te delen aan mensen die financieel niet of
nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast wil de voedselbank
door het inzamelen en uitdelen van overtollig voedsel verspilling voorkomen en tegengaan.
Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel, dat op het punt staat om vernietigd te worden,
en de vraag door gezinnen, die het voedsel nodig hebben, worden op deze manier bij elkaar
gebracht.
In Nederland werd één van de eerste voedselbanken opgericht in 2002 door Sjaak en Clara
Sies in Rotterdam. In 2006 werd besloten om een landelijke organisatie te vormen op basis
van acht regio’s met acht regionale voedselbanken. Dit leidde tot de oprichting van de
Federatie van Voedselbanken in Nederland. In 2013 kwam daar de Vereniging van
Nederlandse Voedselbanken uit voort. Deze landelijke koepelorganisatie wordt meestal
Voedselbanken Nederland genoemd en heeft als doel de plaatselijke voedselbanken te
ondersteunen bij hun kerntaken.

Voedselbank Venlo deelt wekelijks, 52 keer per jaar, ook tijdens vakanties en feestdagen, een
gratis voedselpakket uit aan ruim 300 huishoudens als aanvulling op hun krappe budget.
Daarvoor heeft Voedselbank Venlo vier uitdeelpunten: de hoofdvestiging gelegen aan de
Kaldenkerkerweg in Venlo en de drie dépendances aan het Hubertusplein en in de
Antoniuskerk in Blerick en op de Populierstraat in Tegelen.
De levensmiddelen zijn afkomstig van bedrijven en particulieren uit de regio. Het gaat om
kwalitatief goed voedsel dat via gangbare verkoopkanalen niet meer kan worden verkocht en
daarom vernietigd zou worden. Ook wordt onderling voedsel geruild met andere voedselbanken.
Iedereen in de gemeente Venlo kan een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor hulp
van de voedselbank. Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, geslacht of leeftijd.
Wel zijn er financiële voorwaarden. Alleenstaanden, ouders met kinderen en met een
uitkering, ouders met een laag inkomen, langdurig werklozen, mensen met een schuldsanering
zijn voorbeelden van de huidige cliënten.
Om bij de voedselbank in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet men zijn
financiële situatie laten zien. Dan vraag je nogal wat van mensen. Bij het intakegesprek is de
aanvrager verplicht om de bankafschriften van de laatste drie maanden mee te brengen en de
loon- en/of uitkeringsspecificatie van de laatste drie maanden. Daarnaast het paspoort, de IDkaart of het rijbewijs. De zorgpolis van de aanvrager en indien van toepassing die van de
partner en thuiswonende kinderen moeten ook getoond worden. Indien er sprake is van

bewindvoering of budgetbeheer is het volledig financieel overzicht van de laatste maand een
must. Het hele financiële hebben en houwen komt dus op tafel. Maar bij de voedselbank zit
een team van vrijwilligers, die discreet naar de financiële situatie kijken. Bovendien zijn er
strikte afspraken gemaakt over bescherming van de privacy.
Het merendeel van de cliënten staat onder bewindvoering. Ze komen uit alle lagen van de
samenleving en de meesten zijn van autochtone afkomst.
Bij de beoordeling gaat de voedselbank uit van het bedrag dat de aanvrager aan het eind van
de maand overhoudt voor het huishouden na aftrek van vaste lasten als huur, gas, water,
elektra, verzekeringen, eventuele schulden en wat er allemaal speelt. Aan de hand daarvan
wordt besloten of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket. De norm om in
aanmerking te komen is 220 euro leefgeld per maand voor een alleenstaande en een instap van
130 euro per gezin voor aanvragers met een inwonende partner plus 85 euro voor elk
gezinslid jonger dan 18 jaar. Deze norm wordt strikt gehanteerd. Een paar euro te veel aan
inkomen kan al gevolgen hebben.
Cliënten worden maximaal drie jaar voorzien van een voedselpakket. In die drie jaar moet de
uitzichtloze situatie waarin men tijdens de aanvraag verkeerde zijn verbeterd. Soms zijn die
drie jaar niet genoeg en wordt de situatie opnieuw bekeken. Er is namelijk een hele groep
kwetsbare ouderen van wie bekend is dat die niet meer aan een baan komen en dus niet meer
in het arbeidsproces terugkomen. Daar gaat de voedselbank wat coulanter mee om. Maar uit
de statistieken blijkt dat de mensen die hulp krijgen van de voedselbank vaak al na een jaar of
anderhalf jaar de voedselbank niet meer nodig hebben. Ze hebben dan hun financiële zaken op
orde en kunnen weer zelfstandig verder.
Wanneer een cliënt twee keer zijn pakket niet ophaalt, volgt automatisch een schorsing van
acht weken en een oproep om opnieuw op gesprek te komen.
De strenge screening ten spijt gaan er nog altijd verhalen rond dat mensen hun pakket ophalen
die het niet nodig hebben. Verhalen van mensen die in een dikke Mercedes of op een dure
scooter hun pakket ophalen of eruit halen wat ze lekker vinden en de rest in de struiken
gooien. Het is altijd een Mercedes en nooit een BMW, Passaat of een Golfje. Die
vooroordelen doen de ronde en zijn erg frustrerend, maar dit beeld strookt absoluut niet met
de werkelijkheid. Door de scherpe screening tijdens het intakegesprek zijn dit soort
vermeende excessen alleen maar fabeltjes. Als men de cliënten naar de voedselbank ziet
komen, kan men zien dat zij het echt nodig hebben. Zij zijn noch profiteurs noch oplichters.
De nood is onverminderd hoog. Nog altijd leven veel Venlose huishoudens onder het
bestaansminimum. Er zijn veel schrijnende gevallen, vaak als gevolg van echtscheiding of
ziekte. Het risico dat iemand in Nederland te maken krijgt met armoede of sociale uitsluiting
is de afgelopen tien jaar gestegen. In 2008 ging het nog om 14,9 procent van de Nederlanders,
vorig jaar was dat 17 procent. Daarmee zaten meer dan 2,8 miljoen Nederlanders in
armoedige omstandigheden.
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