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INLEIDING
De doelstelling van Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo is het verstrekken van voedselpakketten als
noodhulp aan mensen in Geldrop, Mierlo en Heeze, die kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen
komen. Tevens worden cliënten, indien nodig, doorverwezen naar diverse sociaal-maatschappelijke
organisaties, om zo snel mogelijk uit deze voor hen moeilijke situatie te geraken.
Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om cliënten voor ondersteuning door te kunnen verwijzen naar
Schuldhulpmaatje.

Voedselbank Geldrop-Mierlo is in 2003 ontstaan bij de toenmalige BWI en in 2005 tot zelfstandige
vrijwilligersorganisatie gevormd. In januari 2008 werd de “Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo”
opgericht, aangesloten bij “Stichting Voedselbanken Nederland”. Per medio 2013 werd deze landelijke
organisatie “Vereniging Voedselbanken Nederland” en uiteraard bleef Geldrop-Mierlo ook hierbij
aangesloten, naast 135 andere collega-voedselbanken.
Voedselbanken Nederland is onderverdeeld in 8 regio’s. Voedselbank Geldrop-Mierlo valt onder Regio
Brabant-Zeeland. Deze regio bestaat weer uit een aantal clusters, waarbij wij deel uitmaken van Cluster
Eindhoven e.o. en waar ook het centrale distributiecentrum gevestigd is.

LOCATIES
De voedselbank is gevestigd aan de Mierloseweg 51a te Geldrop.
In Mierlo vindt de wekelijkse uitgifte plaats in een uitdeelpunt, ’t Patronaat.
De huidige locatie in Geldrop voldoet, mede gezien het groeiend aantal cliënten, niet meer aan de normen
van deze tijd.
Met de gemeente zijn wij al langere
tijd in goed overleg om zo snel
mogelijk te kunnen verhuizen naar
een adequater onderkomen. Het ziet
er naar uit dat in 2014 een geschikte
locatie gevonden wordt.

CLIËNTEN
Uit onderstaand overzicht blijkt het aantal cliënten gestaag toeneemt, ondanks het feit dat er een goede
doorstroming plaatsvindt.
Aantal huishoudens dat gebruik maakt van Voedselbank Geldrop-Mierlo

In 2013 werden 109 nieuwe ‘huishoudens’ aangenomen en konden er weer 98 worden uitgeschreven.
Gemiddeld werden wekelijks 235 personen van een voedselpakket voorzien en konden deze na kortere of
langere tijd weer op eigen kracht verder.
De landelijke toekenningscriteria worden gehanteerd. Dat betekent dat een huishouding in aanmerking
komt als het leefgeld (netto besteedbaar inkomen na aftrek van de vaste lasten, zoals huur,
gas/water/elektra, verzekeringen, aflossing schulden etc.) onder de volgende bedragen per maand komt:
•
•

Eénpersoons huishouding € 180
Bij meerpersoonshuishoudens wordt dit bedrag verhoogd met:
o € 60 per volwassene
o € 50 per thuiswonend kind tot 18 jaar

VRIJWILLIGERS
In 2013 was een vaste kern van 15 vrijwilligers (incl. bestuur) wekelijks actief voor de voedselbank.
Daarnaast kon tijdens speciale acties een beroep gedaan worden op nog zo’n 100 enthousiaste vrijwilligers.

TERUGBLIK OP 2013
Wij kunnen terugkijken op een geslaagd 2013. Steeds meer mensen zijn bekend met het werk van de
voedselbank en weten ons te vinden. Vele bijzondere acties kwamen voorbij, waaronder acties die op eigen
initiatief georganiseerd werden.

Voedselbank Geldrop-Mierlo heeft in samenwerking met de
politieke partijen CDA en DGG en Volksuniversiteit Geldrop
deelgenomen aan het landelijke NL-Doet. Er werd een
kookworkshop voor cliënten van de voedselbank gegeven en
voor alle cliënten werd een kookboekje samengesteld.

Stichting Wintersfeer Geldrop bood onze cliënten aan om tijdens de kerstperiode gratis te komen
schaatsen op de ijsbaan.
Vincentiusvereniging Geldrop heeft een 10-tal gezinnen van de voedselbank een vakantie aangeboden op
een camping in Nederland.
Door de vele giften was het mogelijk om alle kinderen
tot 12 jaar niet alleen met Sinterklaas, maar ook voor
hun verjaardag een cadeautje aan te bieden.

Bij diverse scholen en verenigingen werd informatie en voorlichting gegeven over de voedselbank.
En natuurlijk was er weer de kerstactie. Deze actie mag gezien worden als de grootste actie van en voor de
voedselbank. Een jaarlijks terugkerende activiteit die alleen mogelijk is dankzij de intensieve inzet van vele
vrijwilligers. In een aantal supermarkten in Geldrop, Mierlo en Heeze werd een grote hoeveelheid
producten opgehaald om de wekelijks uit te delen voedselpakketten voor langere tijd aan te vullen tot een
volwaardig pakket.
Op veel basisscholen werden tijdens de kerstperiode actief lang houdbare producten ingezameld.
Diverse kerken hielden inzamelingsacties tijdens de kerstperiode als ook rondom Pasen.
Van veel bedrijven en particulieren mochten wij ook het kerstpakket in ontvangst nemen.
Tijdens de kerstperiode was het, dankzij Toine en Marianne
Hoevenaars, mogelijk om alle ingezamelde producten, te sorteren
op een externe locatie, namelijk bij Haku (voormalig Cekem
Constructie) aan het Emopad in Geldrop.
Voor het vervoer werd door Martin Geeven wederom een
bedrijfsauto ter beschikking gesteld.

BLIK OP 2014
2014 zal voor de voedselbank een intensief en druk jaar gaan worden. Met een mogelijke verhuizing in het
vooruitzicht zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om alles te kunnen bekostigen. En naast het
financiële aspect zullen wij, meer dan anders, een beroep moeten doen op vele handen. Immers, vele
handen maken licht werk.
Tevens zal de focus op voedselveiligheid een belangrijk onderdeel worden. Vanuit Voedselbanken
Nederland worden alle voedselbanken begeleid in voedselveilig (ver)werken. Voedselbank Geldrop-Mierlo
heeft in dit traject reeds de eerste stappen gezet en hoopt in 2014 een groen certificaat te behalen.
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GIFTEN EN DONATIES
In 2013 zijn diverse giften en donaties ontvangen. Wekelijks kon een beroep
gedaan worden op diverse ondernemers voor verse producten, zoals brood,
groenten en vis. Ook veel particulieren hebben door het hele jaar heen zowel food
als non-food producten geschonken, alsmede ruime financiële ondersteuning.
Voedselbank Geldrop-Mierlo bedankt alle donateurs, groot en klein, regulier en
incidenteel, financieel en in natura, voor hun bijdragen.
Dankzij hun donatie kunnen de vrijwilligers van de voedselbank dit broodnodige
werk blijven doen.

Nogmaals heel, heel hartelijk dank!
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