
 

Jaarverslag 2018 Voedselbank Vlaardingen 

We kunnen terugzien op een heel goed jaar. 

Financieel waren er geen problemen en heel veel positieve initiatieven. 

Zoals al eerdere jaren zamelt de Kerk van de Nazarener en het Leger des Heils 
maandelijks producten in die aan de pakketten kunnen worden toegevoegd. Ook de 
Bethelkerk startte met een maandelijkse inzamelactie. 

De Jozef Mavo organiseerde met Kerstmis weer een grote inzamelactie voor rugtasjes 
gevuld met speelgoed e..d. voor de kinderen van de voedselbank. 

De gemeente Vlaardingen en het Fonds Vlaardingen/Schiedam willen wij bedanken voor 
hun bijdrage in de kosten. 

Tevens willen wij van alle particuliere donateurs met name de heer en mevrouw Selier 
alsmede mevrouw Rozendaal noemen. Maandelijks steunen zij de Voedselbank door hun 
bijdrage. Geweldig. 

Naast de particuliere donaties ontvingen we van Waterweg Wonen een gift van € 
1500,00, alsmede een gift van € 151,00 van dagschool Erasmus Vlaardingen 

De voedselpakketten, het afgelopen jaar rond 150 per week, worden opgehaald door een 
vrachtauto van Stroomopwaarts, betaald door diverse sponsoren waaronder Gemeente 
Vlaardingen. 

Naast de voedselpakketten worden er ook wekelijks zgn noodtassen gemaakt voor 
Vluchtelingen die nog geen status hebben.  

De pakketten worden verdeeld over drie uitdeelpunten. Holywijk ,Centrum en Westwijk. 

De eigen bus, een geschenk van Fonds Schiedam-Vlaardingen haalt iedere vrijdag brood 
bij diverse bedrijven zoals Herweijer, Albert Heijn , Holtkamp en Jumbo. Er is derhalve 
nooit een tekort aan brood voor de clienten. 

Voor de non-food producten, beschikbaar gesteld door AH,  werd twee maal een markt 
georganiseerd in Kerkcentrum Holy. 

Iedereen kon er kopen, de clienten tegen heel lage prijzen.  Van de opbrengst zijn 
extraatjes gekocht bij de pakketten zoals kaas, wasmiddelen, eieren. 

De voedselbank draait op zo’n 50 vrijwilligers. Waarvan o.a. drie Syrische vluchtelingen 
die heel veel werk verzetten en al geweldig Nederlands spreken. 

Er staat een verhuizing gepland van het pand van Baerlestraat 201 naar het pand 
ernaast.  De opening van het pand willen we feestelijk vieren met onze vrijwilligers. 

 

 


