
Wil jij ook een  

bijdrage leveren aan 

de voedselbanken?

Dat kan! Wordt Voedselbank-Buddy bij jouw bedrijf
We kunnen jouw hulp hard gebruiken. 
Voedselbanken groeiden de afgelopen jaren 
heel snel. 30.000 huishoudens zijn elke week 
afhankelijk van een voedselpakket. Dat zijn 
ruim 70.000 mensen. Het einde van deze 
groei is nog niet inzicht. Sommige voedsel-
banken hanteren noodgedwongen wacht-
lijsten omdat ze niet genoeg voedsel hebben 
om iedereen van een fatsoenlijk pakket te 
voorzien.

Voedselbanken zijn elke week druk in de 
weer om goed voedsel in te zamelen waar-
mee ze pakketten kunnen vullen. Vaak weet 
men op een maandag niet wat er vrijdag 
uitgeleverd  wordt en of er überhaupt iets 
uitgeleverd kan worden. 

Daarom zoeken we Voedselbank-Buddy’s. 
Werknemers die hun bedrijf of instelling 
willen overtuigen om samen te werken met 
de voedselbanken. Zodat er een structurele 
stroom met voedsel op gang komt.

Een ‘fatsoenlijk’ voedselpakket
•   bestaat uit zoveel  

mogelijk gezond 
voedsel (lang 
houdbaar en vers)

•   is geschikt voor  
2 ½ dag per week

Voedselbanken 
verstrekken voedsel 
dat door anderen 
gedoneerd wordt en 

anders verspild zou worden. Voedsel-
pakketten zijn gratis.

Om klant te mogen zijn bij een  
voedselbank en in aanmerking te  
komen voor een voedselpakket:
•  Een moeder met 2 kinderen heeft 

max. € 9,- per dag voor eten, drinken, 
kleding, verjaardagen, sinterklaas, 
kerstmis, schoolreisjes e.d.

• Een individu met max. 180 euro  
leefgeld per maand



Stappen om een succesvolle Buddy  
te worden
Jouw werkgever heeft het hart op de 
juiste plaats. Hij laat dat al zien door 
diverse MVO activiteiten. 
Een bijdrage aan de voedselbank past 
uitstekend bij Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen.  Je kunt de informatie uit dit 
pakket gebruiken om jouw werkgever te 
overtuigen dat doneren aan de voedselbank 
waardevol is.

Jouw baas gaat 
op de zeepkist
Deel jullie enthou-
siasme met het 
hele bedrijf. Vraag 
de baas of de 
MVO-manager om 
op de zeepkist te 
gaan. Maak jouw 
collega’s bewust 
van de feiten over 
armoede in Neder-
land. Vertel ze hoe 
jullie met elkaar 
vrij eenvoudig de 
voedselbanken 
kunnen helpen. 
Door voedsel dat 
anders verspild zou 
worden te doneren 
aan de voedselbanken.

Op de website van voedselbankennederland.
nl vind je foto- en filmmateriaal en logo’s  
die je kunt gebruiken. Ook tref je er een  
actueel document met Feiten & Cijfers over 
de voedselbanken. Wist je bijvoorbeeld dat 
er sinds de oprichting in 2002 inmiddels 146 
voedselbanken zijn in Nederland? En dat dit 
aantal nog maandelijks toeneemt?

Jouw baas en jij als Voedsel-
bank-Buddy laten zien hoe 
jullie als organisatie kunnen 
bijdragen

Enkele ideeën:

Maak Maandag  
Voedselbank dag
Wat houdt dat in?
Medewerkers van jouw bedrijf zetten iedere 
zondagavond thuis hun bordje in de vaat-
wasser en kijken gelijk even de keuken-
kasten na op overtollige producten. Zijn er 
restjes die nog wel een week goed houdbaar 
zijn? Dan nemen zij die maandag mee naar 
het werk voor de voedselbank. 

Wekelijks doneert het bedrijf nu, samen met 
het personeel, een aanzienlijke hoeveelheid 
voedsel en bovendien is de saamhorigheid 
onder de medewerkers sterk gegroeid. 
In overleg met de voedselbank hebben 
jullie het zo geregeld dat de ingezamelde 
producten naar de voedselbank in de buurt 
gebracht worden maar die kan het natuurlijk 
ook komen ophalen bij jullie bedrijf.

Waarom past dat bij  
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen?
Door op structurele basis te doneren 
aan de voedselbank help je de aller-
armsten in de samenleving.  
De voedselbanken zijn heel blij met 
zo’n samenwerking. Een regelmatige 
aanvoer van voedsel waarvan de kwali-
teit nog in orde is, hebben zij bitterhard 
nodig. 
Weggooien is natuurlijk sowieso 
zonde, grondstoffen, arbeid, energie 
en de belasting van het milieu zijn dan 
tevergeefs geweest. Bovendien levert 
vernietiging van het afval weer milieus-
chade op vanwege de CO2 uitstoot. 



Restanten uit de productie?  
Of productiefouten?
Wellicht werk je bij een voedingsmiddelen-
producent. Wist je dat het goedkoper kan 
zijn om voedsel te doneren dan te vernieti-
gen? Het is altijd beter voor het milieu en je 
maakt er mensen blij mee. Wellicht worden 
er nu restanten in het productieproces 
weggegooid. Voedselbanken komen graag 
in gesprek om te zoeken naar een win-win 
oplossing.

Stel expertise ter beschikking
Is jouw organisatie goed in logistiek? Of is 
er veel marketing kennis? De voedselbank in 
jouw gemeente kan er mee geholpen zijn. 

Doneer goede restanten uit de 
kantine
Het is zonde om goed eten weg te gooien. 
Ga in gesprek met de voedselbank in jouw 
gemeente en bepaal samen of eventuele 
restanten gebruikt kunnen worden. 



Onze ideale boodschappenlijst

  • Lang houdbaa
r en gezond

Groente of fruit
 in blik 

of pot, 
Volkoren pasta, 

Couscous, 
Zilvervlies- of m

eergra-

nenrijst, 
Peulvruchten u

it blik of 

pot (bijvoorbeeld: bruine/

witte/kidney bonen,  

linzen, kikkererwten), 

Houdbare magere of  

halfvolle zuivelproducten, 

20+ Smeerkaas, 

Eieren, 
Olie
   • Vers
Groenten en fru

it  

in overleg

Meer weten over Buddy worden? Neem  
contact op met het VB- Servicecentrum  
in Houten.
Bereikbaar op maandag, woensdag en 
donderdag van 10.00-15.00 uur per mail 
(welkom@voedselbankennederland.nl) of  
tel. 088 543 5435.

Of neem contact op met de voedselbank 
in jouw gemeente. Check de landkaart 
op www.voedselbankennederland.nl voor 
details.

Wordt Voedselbank-Buddy. 
Maak ook jouw bedrijf enthou-
siast om bij te dragen! Zodat 
70.000 mensen wekelijks te 
eten hebben.

Elke week vullen de 
146 voedselbanken 
in het land 30.000 
kratten met goede 
voeding. Goed voor 
70.000 monden.


