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10de Serviceclub actie bij supermarkten
weer een groot succes
Op zaterdag 9 december stonden er bij 25 supermarkten in
Zuid-Limburg weer ploegen vrijwilligers van Serviceclubs om
Dit is de opbrengst van één winkel!
het winkelend publiek te vragen wat extra boodschappen te
doen voor de Voedselbank. Vooral langhoudbare producten want die krijgen we door het jaar maar mondjesmaat
binnen. Deze actie werd dit jaar voor de 10de keer georganiseerd door Jan Bos, oud Governor van de Lions. Al een
aantal jaren doen niet alleen Lionsclubs er aan mee, maar ook ploegen van diverse andere serviceclubs in ZuidLimburg. Samen zorgden ze ervoor dat die dag maar liefst 48 pallets met voedsel ons Distributiecentrum binnen
kwamen. Het uitzetten van lege kratten, het ophalen van volle kratten en het sorteren van het voedsel is een
geweldige, maar mooie klus waar tal van vrijwilligers van de voedselbank graag aan meehelpen. Want het zal nog
wel wat werk kosten voor alles gesorteerd in de schappen staat!

Kerstpakketten van Caritas Mosae
De mensen van Caritas Mosae kwamen op zondag 10 december
weer naar Landgraaf om een mooi Kerstpakket te maken voor
alle 750 gezinnen die onze voedselbank helpt. De inhoud was
door hen zelf ingezameld. Die Kerstpakketten zijn in de weken
daarna via onze Uitdeelpanden verspreid. Ook dit is ondertussen
een mooie traditie geworden, waar wij en vooral onze cliënten
heel erg blij mee zijn. Deze groep vrijwilligers geeft de
kerstdagen zo een extra feestelijk tintje.
Caritas Mosae pakt Kerstpakketten in

Recordopbrengst inzamelingsactie van L1 Samen voor de Voedselbank
Later in december organiseerde L1, onze Limburgse
omroep, voor de 4de keer op rij een inzamelingsactie voor
alle Limburgse voedselbanken. Ook die actie was weer zeer
succesvol. De opbrengst, bijna 300.000 producten, overtrof
die van vorige jaren. Ook hier werden vooral langhoudbare
producten ingezameld, zodat onze voorraden weer goed
zijn aangevuld. Ook dankzij de opbrengst van het benefiet
diner in november is het Distributie Centrum in Landgraaf
nu tot de nok gevuld. We zien het nieuwe jaar daarom met
vertrouwen tegemoet.

Gouverneur Bovens onthult de opbrengst

32.000 pakketten uitgedeeld in 2017
Wachtlijsten zijn weggewerkt
In 2017 zijn ruim 32.000 voedselpakketten door onze vrijwilligers verstrekt aan gezinnen die dat hard nodig hadden.
Circa 2000 pakketten meer dan in 2016. De grootste groei zagen we in Maastricht, waar in januari 2017 het 3 de
uitdeelpand van start kon gaan. Daarnaast was er een forse toename in Kerkrade; dankzij het ruime uitdeelpunt in
de Pietershof dat eind 2016 beschikbaar kwam. Ook in Heerlen, Landgraaf en Brunssum groeide het aantal uitdeelde
pakketten in 2017 tov het jaar daarvoor. Daarmee zijn de wachtlijsten nu gelukkig (nagenoeg) helemaal weggewerkt.

Een gloednieuwe vrachtwagen voor het RDC
In januari is de gloednieuwe vrachtwagen gearriveerd die
onze 20 jaar oude 8-tonner heeft vervangen. Deze
aanschaf was mogelijk dankzij een forse donatie van het
Oranjefonds, een gulle gift van de Lionsclub Maastricht
Euregio en een bijdrage uit het investeringsfonds van
Voedselbanken Nederland. Dealer Allers in Venlo en
Letro dat de belettering verzorgde gaven fikse kortingen.
Ron Evers is als vrijwilliger al jaren de vaste chauffeur van
het distributiecentrum in Landgraaf. Ron: “De oude
wagen is tien jaar geleden 2e hands gekomen en heeft het
prima gedaan. Maar met bijna 2,5 miljoen kilometer op
de teller mocht hij met pensioen omdat er toch veel ging
rammelen. De wagen voldeed ook niet meer aan de
nieuwe milieueisen en steeds meer zones mocht ik dus niet
meer in.”

Chauffeur Ron Evers en de nieuwe truck

De nieuwe truck met een koel
& vries installatie heeft maar
liefst het dubbele laadvermogen (16 ton!) en voldoet
aan de nieuwste milieu- en
veiligheidseisen. Ron: ” Wij
moeten vaak grotere partijen
voedsel in het land ophalen en
wegbrengen. Door het grote
laadvermogen hoef ik minder
ritten te maken omdat nu veel
meer in een keer mee kan. En
als je door het hele land rijdt
om partijen op te halen en te
brengen, scheelt dat veel tijd en
brandstof.”
De verwarmde, luchtgeveerde stoel maakt dat Ron beduidend minder last heeft van zijn rug, een bekende
chauffeurskwaal. Ron: “Ik rij per jaar zo’n 50.000 km voor de voedselbank, dus dan is een goede stoel geen luxe.
De cruise control waardoor de wagen ook automatisch voldoende afstand houdt op onze overvolle wegen werkt
geweldig. Net als de zelfreinigende motor waarmee je een stuk schoner rijdt. En een goede internet verbinding zorgt
ervoor dat ik mijn rij- en rusttijden tijdig kan aanpassen aan alle files. Het is in een woord een geweldige wagen!“

