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Er waren ongeveer 25 diakenen/belangstellenden uit 12 verschillende kerken/wijkgemeenten voor 

een bezoek aan de Voedselbank gekomen. Na een woord van welkom van Hans van Ekeris (voorzitter 

DPV) praatte Aart van Kruistum (DPV) ons bij over de laatste ontwikkelingen van ons gezamenlijke 

Diaconaal Loket aan de Markt 10. Er werd ook aandacht gevraagd voor de vraag naar 

gastgezinnen/meeleefgezinnen vanuit Centrum Jeugd&Gezin. Een nadere omschrijving van deze 

vraag zal worden nagestuurd. 

 

Henk van Leeuwen (bestuur Voedselbank) vertelde over het ontstaan en de werkwijze van de 

Voedselbank en de Kledingbank, daarbij aangevuld door Edwin Boonstoppel (weekcoördinator 

Voedselbank). Men benadrukte dat de Voedselbank niet kan bestaan zonder de voedselestafette van 

de kerken.  

Daarna volgde een presentatie over Stadsakkers door Netty de Visser en Gert Peek. Stadsakkers 

levert verse groente voor de Voedselbank en heeft nu een 2de seizoen achter de rug. Om dit project 

nog beter te doen slagen zijn meer vrijwilligers nodig. Men denkt aan het opzetten van een 

Stadsakkers-estafette, vergelijkbaar met de Voedselestafette: Elke maand zetten 1 of 2 kerken zich in 

om voedingsmiddelen te verzamelen. Deze kerken zouden dan bijvoorbeeld een bijbelkring of 

catechesegroep kunnen vragen om in diezelfde maand in teamverband een avond of ochtend op de 

akker te gaan werken. Informatie hierover wordt nagestuurd. 

Vervolgens was er een promotiefilmpje van de 4de poot van Missie 0318: de Soepfiets. De Soepfiets 

rijdt wekelijks een rondje door Veenendaal om 5-10 dak- en thuislozen te voorzien van soep en 

brood en wat aandacht. 

 

Tot slot kregen we een rondleiding door de Kledingbank, waar op dat moment vrijwilligers bezig 

waren met het uitzoeken van ingebrachte kledingstukken, en de verschillende ruimtes van de 

Voedselbank. Wij waren onder de indruk van het vele werk dat verzet wordt, van alle regels en 

voorschriften waar men mee te maken heeft en het aansturen van de verschillende teams van 

vrijwilligers.  

 

 De tassen die gebruikt worden voor de Voedselestafette kosten ongeveer €2 per stuk bij 
aanschaf van 500 tassen. De naam van de sponsor kan eventueel op de tas afgedrukt worden. De 
tassen die nu gebruikt worden zijn in de afgelopen jaren telkens aangevuld door Mozaiek0318. 
Andere kerken die overwegen om ook een aantal tassen te doneren kunnen informatie vragen bij 
Henk van Leeuwen voedselwerving@voedselbankveenendaal.nl  
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