
Wij ondersteunen de Voedselbank al, kunnen we dan toch meedoen
met de actie Samen tegen armoede?

Op veel plekken ondersteunen kerken de Voedselbank, wekelijks of een of meerdere keren
per jaar. Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de betrokkenheid vanuit kerkelijke
gemeenten hiervoor is, vaak al jarenlang. Met de actie Samen tegen armoede vraagt Kerk in
Actie namens de Voedselbank om - gezien de urgentie van de situatie - aan zoveel mogelijk
gemeenten om mee te doen of extra mee te doen. Want extra hulp is hard nodig. Niet alleen
nu, maar ook de komende jaren.

Wat doet jouw gemeente en hoe kun je meedoen?
Hieronder vind je een globaal overzicht hoe veel gemeenten het werk van de Voedselbank
ondersteunen en hoe je mee kunt doen met de actie Samen tegen armoede.

● Wij ondersteunen de Voedselbank nog niet
De actie Samen tegen armoede is een mooie gelegenheid te overwegen de
Voedselbank te steunen. Jullie steun is hard nodig, elke bijdrage is meer dan
welkom. Overleg eens of je in wilt stappen en voor een (proef)periode wilt gaan
werken met deze actie.

● Wij ondersteunen de Voedselbank met een jaarlijkse inzameling
Geweldig! Blijf dat vooral doen, de Voedselbank is blij met alle bijdragen die komen
en jullie steun is meer dan welkom. Maar misschien wil je overwegen een stap extra
te zetten. De nood is groot en zelfs als er bij jullie voedselbank voldoende voedsel
binnenkomt, zijn er veel plekken waar wekelijks een (groot) tekort is. Naast de
jaarlijkse actie die jullie organiseren, kun je gemeenteleden vragen het hele jaar door
producten te geven waarmee jullie actiedozen kunnen vullen. Je kunt ook dozen
uitdelen die zij zelf kunnen vullen.

● Wij ondersteunen de Voedselbank wekelijks
In diverse gemeenten staan kratten waar gemeenteleden wekelijks producten in kwijt
kunnen en die door de lokale voedselbank worden opgehaald. Voedselbanken zijn
blij met zo’n constante stroom aan goederen, helemaal omdat ze vaak per week ook
nog kunnen aangeven waar behoefte aan is. Behalve jullie lokale voedselbank
kunnen ook andere voedselbanken in Nederland jullie hulp enorm goed gebruiken.
Door mee te doen aan de actie Samen tegen armoede, naast het wekelijkse
inzamelen, help je niet alleen plaatselijk maar ook landelijk. Omdat je als gemeente
al wekelijks inzamelt, zou je de actiedoos ook kunnen gebruiken door één of een
paar keer per jaar hiervoor in te zamelen, bijvoorbeeld op bid- of dankdag. Door het
standaardpakket in de dozen help je op een eenvoudige manier voedselbanken op
een andere plek.



● Wij doen het anders
Hierboven staat een aantal veelvoorkomende vormen van inzameling op een rijtje.
Misschien doet jullie gemeente het nog weer anders en vraag je je af hoe je kunt
meedoen met de actie Samen tegen armoede. We denken graag met je mee. Stel je
vraag aan de consulenten van Kerk in Actie en zij nemen contact met je op om te
kijken hoe jullie gemeente mee kan doen.

Word een inleverplek
Kerk in Actie wil voor een langere periode het werk van de Voedselbank ondersteunen,
samen met zoveel mogelijk lokale gemeenten. Ook particulieren willen we oproepen om te
delen van wat ze kunnen missen en een actiedoos te vullen. Om dit te kunnen vragen, zoekt
Kerk in Actie zoveel mogelijk gemeenten die op een vast moment in de week hun deuren
willen openen om pakketten in ontvangst te nemen. Wil jouw gemeente, naast meedoen met
de actie Samen tegen armoede, ook haar deuren hiervoor openen, dan horen we dat graag.
Samen stemmen we af vanaf wanneer en op welk moment jullie gemeente dit wil doen.
Vanaf voorjaar 2023 komen alle inleverplekken op de website van Kerk in Actie, waar
particulieren per plaats kunnen zoeken waar ze hun boodschappen of pakket kunnen
inleveren. Meedoen? Stuur een berichtje naar consulent@protestantsekerk.nl.

Meer informatie over de voedselpakkettenactie van Samen tegen
armoede

De voedselbanken in Nederland hebben behoefte aan een constante stroom van een vast
pakket aan producten. Zo weten ze waar ze elke week op kunnen rekenen. Met het
overschot aan producten op de ene plek, kunnen voedselbanken op een andere plek weer
geholpen worden. Om de voedselbanken in Nederland zo goed mogelijk te ondersteunen,
het hele jaar door en op zoveel mogelijk plekken, heeft Kerk in Actie samen met de
Voedselbank de actiedoos ontwikkeld. Het is een herkenbare doos, die gevuld kan worden
met een vast pakket aan levensmiddelen, ter waarde van ongeveer 25 euro. Het pakket sluit
zo goed mogelijk aan bij de basislevensmiddelen die klanten van de Voedselbank elke week
meenemen. Het werken met een standaard doos en een vast pakket heeft voor de
Voedselbank een paar grote voordelen:

● Van iedere actiedoos is de inhoud direct bekend.
● De dozen zijn eenvoudig te vervoeren van de ene naar de andere plek. Zo kunnen

zoveel mogelijk mensen in Nederland geholpen worden.

De actiedoos en de lokale kerk
Het unieke van de kerk in Nederland is dat er overal wel een te vinden is. Zelfs als er in jouw
plaats geen kerk is, is er altijd wel een in de buurt. Ook de Voedselbank is op tal van plekken
in Nederland aanwezig. Inmiddels zijn er al 350 lokale uitgiftepunten waar mensen elke
week levensmiddelen kunnen ophalen. De aanwezigheid van zowel kerken als
voedselbanken overal in Nederland biedt geweldige kansen om samen te werken.

http://www.kerkinactie.nl/consulenten
http://www.kerkinactie.nl/consulenten


Lokale kerken als inzamelpunten
Het idee van de actie Samen tegen armoede is dat lokale kerken dit organiseren. Als
gemeente vraag je het aantal gewenste actiedozen aan. Je kunt de dozen uitdelen onder
gemeenteleden en andere enthousiaste gevers. Maar natuurlijk kunnen mensen ook een
aantal producten geven, waarmee je als diaconie de dozen gaat vullen. De ingeleverde
dozen lever je in bij een voedselbank in de buurt. Zo ontstaat overal in Nederland een
stroom van actiedozen waarmee zoveel mogelijk mensen geholpen worden.

Duurzaam delen
Met de actie Samen tegen armoede wil Kerk in Actie samen met zoveel mogelijk kerkelijke
gemeenten inzetten op het duurzaam delen van voedsel. Daarom is dit ook geen eenmalige
actie, maar heeft Kerk in Actie zich voor een periode van minimaal vier jaar aan het
ondersteunen van de Voedselbank verbonden. Duurzaam delen betekent in dit geval:

● Met zoveel mogelijk gemeenten in Nederland proberen het hele jaar door
voedselbanken van voedzame producten te voorzien. Duurzaam is doorgaan.

● Niet alleen de lokale voedselbank in jouw plaats wordt geholpen, maar ook andere
voedselbanken in Nederland waar op dat moment een tekort is. Zo zijn alle
gemeenten samen de kerk in actie in en voor Nederland.

Juist het blijven delen en het delen van pakketten overal in Nederland is het bijzondere van
deze actie, waar iedereen aan mee kan doen, ook wie al volop betrokken is.


