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2005 (de oprichting) – 2006 en 2007

Ontstaan, oprichting en doelstelling.
In september 2005 werd door de diaconie van de Hoeksteen parochie een oproep
gedaan om te onderzoeken of een voedselbank in de gemeente Wijchen
bestaansrecht zou hebben. Een platvorm van enkele vrijwilligers organiseerde een
inventarisatieronde bij diverse maatschappelijke organisaties in Wijchen. De vraag
was of er mensen bekend waren die in armoede zouden leven. Uit deze
inventarisatieronde bleek dat er wel degelijk mensen geholpen zou zijn met een
voedselpakket ter ondersteuning van hun huishouden.
Op 13 december 2005 is de Stichting Voedselbank Steunpunt Wijchen opgericht.
De doelstelling: "Het bestrijden van (verborgen ) armoede en verspilling van voedsel
in Nederland, vooral in de gemeente Wijchen".
Officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als: Stichting Voedselbank
Steunpunt Wijchen.
Voedselbank – Overheid - Vraagwijzer.
In het begin van 2006 is er contact gelegd met de plaatselijke beleidsmakers omdat
die in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het welzijn van mensen in de
gemeente Wijchen, zeker voor mensen die in armoede leven.
Aanvankelijk werd er met argusogen gekeken naar de opgerichte voedselbank.
Er was in Wijchen geen armoede dus waarom een voedselbank. De cijfers uit het
door de voedselbank gehouden onderzoek naar (verborgen ) armoede in de
gemeente Wijchen, heeft de beleidsmedewerkers van Vraagwijzer en Sociale Zaken
aangezet om de armoedeproblematiek verder te analyseren. Er ontstond een goed
contact met Sociale Zaken en Vraagwijzer. De besprekingen verliepen prettig en
succesvol en in de uitvoering groeide het contact met Vraagwijzer uit tot een prima
samenwerkingsverband.
De samenwerking wordt – aan de hand van de cijfers - ieder half jaar geëvalueerd.
Om de politiek gevoeliger te maken voor de armoedeproblematiek hebben twee
bestuursleden een ronde gemaakt langs de politieke partijen.
Deze gesprekken hebben veel duidelijkheid gebracht over de doelstellingen en
uitvoering van de voedselbank.
Dit resulteerde in een uitnodiging om als serieuze partij mee te denken bij de
ontwikkeling van een armoedemonitor. Deze armoedemonitor moet dienen om het
armoedebeleid van de gemeente Wijchen te actualiseren.
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De waardering van de plaatselijke politiek is zelfs tot uiting gekomen in een
aanmoedigingssubsidie voor 2007.
De organisatie.
Voordat er daadwerkelijk begonnen kon worden met het verstrekken van
voedselpakketten, was het belangrijk dat er een solide organisatie opgebouwd werd.
Daaraan is veel tijd en energie besteed. Het aspect al of niet zelfstandig opereren,
los van de landelijke voedselbanken en los van de regio ( Nijmegen en
Arnhem) kostte veel discussie. Er is om aansluiting te zoeken bij de landelijke
voedselbank .
De criteria die gesteld werden door de landelijke voedselbank waren helder en gaf
ruimte voor eigen beleid.
Daarnaast de garantie voor de cliënten dat er altijd voedsel voorradig zou zijn.
Het bestuur van de voedselbank is niet politiek gebonden noch kerkelijk of
godsdienstig.
Het bestuur bestaat uit 8 personen. Echter in 2007 hebben er bestuurswisselingen
plaats gevonden.
Inmiddels bestaat het bestuur uit 6 personen ieder met eigen aandachtsgebied. Ook
is er een logistiek team dat geleid wordt door een coördinator. Het aantal vrijwilligers
dat werkt voor de voedselbank is 20.
Werkwijze toekenning voedselpakketten.
Vraagwijzer is in de gemeente Wijchen de centrale plaats waar burgers met vragen
over welzijn, zorg, ondersteuning terecht kunnen. De aanvraag voor een
voedselpakket valt onder de integrale hulpverlening van Vraagwijzer.
Hierdoor is deze organisatie het aangewezen aanmeldpunt.
Naast Vraagwijzer kunnen mensen zich ook aanmelden bij de diaconie (de
Hoeksteen of de Schakel ) of het NIM (maatschappelijk Werk). Ouderen kunnen
eventueel ook een voedselpakket aanvragen via de SWOW.
Iedere aanvraag komt bij de Toetsingscommissie van de voedselbank. Deze
commissie bestaat uit 3 bestuursleden. Zij beoordelen de aanvragen aan de hand
van de landelijke criteria en de situatie van de cliënt. Daarna wordt er een beslissing
genomen over het al of niet toekennen van een voedselpakket. Vaak wordt hierover
nog overleg gepleegd met de aanmelders.
Logistiek.
Iedere week worden er levensmiddelen opgehaald in Arnhem en naar de
opslagplaats gebracht in Alverna.
Hier worden de voedselpakketten samengesteld.
Daarna worden de pakketten naar het uitgiftepunt bij “De Schakel" gebracht en aan
de cliënten afgegeven. Voor het vervoer wordt er gebruik gemaakt van een gehuurde
bus van de Stichting Vraag en Aanbod.
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Sponsoring.
Al vrij snel na publicatie van het bestaan van de Voedselbank in Wijchen kwamen
van verschillende kanten financiële giften en goederen. De toestroom van goederen
was beperkt. Bij de middenstand in Wijchen is geprobeerd om levensmiddelen
gesponsord te krijgen. Op dit moment is er 1 grote supermarkt die wekelijks verse
goederen (groente en vlees) levert en 1 bakker die wekelijks voldoende brood
beschikbaar stelt.
Enkele particulieren en ondernemers doneren af en toe ook levensmiddelen.
In 2007 zijn er verschillende actie geweest om houdbaar voedsel in te zamelen.
Hierbij noemen wij, Curves, supermarktactie en het inzamelen van kerstpakketten.
In die kerstpakketten zitten nogal eens non-food en drank, die niet aan cliënten
verstrekt mogen worden. Deze worden verkocht of krijgen een goede bestemming.
Voorlichting en publiciteit.
Informatie over de voedselbank kan verkregen worden via de website:
www.wijetenzijeten.nl maar ook zijn er folders beschikbaar.
Plaatselijk en regionale bladen besteden soms aandacht aan het werk van de
voedselbank.
Financiën.
De financiële jaarverslagen van 2005 tot en met 2007 zijn als bijlage opgenomen.
Cijfers.
Vanaf april 2006 zijn er voedselpakketten uitgedeeld.
Er is begonnen met het verstrekken van 5 voedselpakketten. Aan het einde van 2007
zijn er 28 voedselpakketten verstrekt.
De tendens is dat het aantal nieuw aangemelde hulpvragen afneemt.
Tevens is er een stabilisering van het aantal huishoudens dat een pakket nodig
heeft.
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