Visie Voedselbank Capelle 2020
Inleiding
De Voedselbank Capelle heeft in haar korte bestaan aangetoond een belangrijke rol te spelen bij de
hulp aan mensen die niet instaat zijn op een volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving. Zij
hebben hulp nodig om uit schulden en moeilijke situaties te komen en weer naar een werkzaam
leven te gaan. De Voedselbank vormt een schakel in dat proces waarbij de voornaamste zorg is
wekelijks voedselpakketten samen te stellen die een aanvulling zijn op hetgeen mensen zelf kunnen
kopen.
Bij het samenstellen van de pakketten streven we ernaar om een zo divers mogelijk pakket te kunnen
bieden. Hierbij staat gezondheid voorop. Toch lukt het niet altijd om hieraan te voldoen. We zijn
immers afhankelijk van voedsel en producten die we krijgen. Daarbij speelt de houdbaarheidsdatum
een belangrijke rol. Tevens kijken we bij het samenstellen van de pakketten naar de doelgroepen.
Mensen met kinderen hebben andere behoeften dan oudere of alleenstaanden. Hierop worden de
pakketten afgestemd.
Opzetten winkelconcept
Bij het samenstellen van de pakketten blijft het streven om steeds meer maatwerk te bieden en op
basis van de wensen van de cliënten voedsel en andere producten te kunnen leveren.
In dit jaar zal worden bekeken of het mogelijk is om een winkelconcept te ontwikkelen waarbij we
naast de vaste uitgiften ook de mogelijkheid kunnen bieden dat mensen een basispakket aanvullen
met extra producten die ze zelf kunnen shoppen. Op basis van ervaringen van reeds bestaande
winkels van de Voedselbank en een inventarisatie van de kansen en bedreigingen wil het bestuur een
beleid ontwikkelen dat past bij de doelstelling en bij de wensen van de cliënten.
Dit betekent ook dat er zal moeten gekeken naar de samentelling van de pakketten en het voedsel
dat we nu binnen krijgen. Meer versproducten in het assortiment opnemen kan gemakkelijker
wanneer er een winkel is waar men de gehele dag terecht kan.
Echter een nadeel is dat producten die niet zo hard gaan blijven liggen en uiteindelijk moeten
worden vernietigd. Een uitdaging waarvoor het bestuur staat om te bekijken hoe we dit vorm kunnen
geven.
Moeilijk te bereiken doelgroepen
Een tweede belangrijk punt is het feit dat we lang niet alle mensen bereiken die wel ondersteuning
van de Voedselbank nodig hebben. Dat kan zijn doordat deze mensen niet bij hulpverlening in beeld
zijn of zich schamen voor hulpaanvragen en dus onder de radar blijven. Door intensief samen te
werken met stichting leergeld en anderen w.o. het IJssel land ziekenhuis willen we proberen meer
voorlichting te geven en deze groepen te bereiken op minder voor de hand liggen methoden en
plaatsen.
Deze twee uitdagingen zijn de belangrijkste speerpunten waarop het beleid van het bestuur van de
Voedselbank is gericht.
2020 moet jaar worden waarin de Voedselbank haar bestaan meer dan waar maakt en alle aandacht
geeft aan mensen die het nodig hebben en voedselverspilling tegen te gaan.
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