
Grote investering in tijd en organisatie

VrijwiUigers 'beleggen'al tien
jaar in de Leidse Voedselbank
LEIDEN - Het lijkt zo logisch en simpel:
verzamel voedsel dat overblijft en
verdeel het onder degenen die het
nodighebben.Maar achter de scher-
men vraagt dit om een grote investe-
ring, zowel in tijd als in organisatie.
Woordvoerster Ingrid de Raat:"AUes
draait dankzij de hulp van onze zes-
tig vrijwiUigers. We zijn dus extra
trots dat we tien jaar bestaan. We
begonnen met een paar vrijwiUigers
in een garage en waren al blij dat we
25 voedselpakketten per week kon-
den uitdelen".

Tussen het telefoontje dat er een
partij rijst opgehaald kan wor-
den en het overhandigen van een
voedselpakket met die rijst zitten
uren van planning, opslag, admini-
strate en inzet van mensen. Toen
de Voedselbank tien jaar geleden
begon, kregen ze al snel hulp, 00k
de Leidse kerken stonden meteen
klaar. Er kwamen inzamelacties
en speciale collectes. Zo houdt de
Scheppingskerk in Leiderdorp al
jaren een maandelijkse inzame-
ling voor de voedselbank. "We
zijn zo blij met deze initiatieven.
De Voedselbank is afhankelijk van
wat er gegeven wordt. Wij nemen
00k geld aan voor onze exploitatie
en we zetten het gedoneerde geld
om in voedsel. Houdbare voeding
is altijd welkom."

sinds afgelopen jaar 00k met de De oude garage van vroeger is inmid-
Leidse moskeeen. "Net zoals het dels ingeruild voor een pond dat op
eerderbijdeprotestantseenkatho- de behoeften is aangepast, zoals
lieke kerken gebruikelijk was, pro- opslagmogelijkheden, waarvan 00kbeerden de moskeeen vooral eerst opslag met koeling, 00k tijdens het
hun eigen mensen zelf te helpen, vervoer (Foto: pr).
binnen hun eigen gemeenschap",
licht De Raat toe. "De samenwer- voor kinderen. "Voor de meeste
king die er nu met de moskeeen is, Leidse inwoners is wat luxer brood-ervaren we als zeer prettig en leer- beleg vanzelfsprekend", zegt Dezaam. We proberen bijvoorbeeld Raat bedachtzaam, "maar er zijnmeer halal-producten in te zame- honderden gezinnen die dat extra

broodbeleg gewoonweg niet kun-
nen betalen. De Voedselbank blijft
nodig en dat kan dankzij de steun
en hulp die wij krijgen."•

len. Zo leren we van elkaar."

Terugkerende aeries
Komende maanden is er weer
extra hulp en inzet van M25, een
jongerengroep van het Diaconaal
Centrum De Bakkerij. Zij organi-
seren inzamelacties van houdbare
voedselproducten bij supermark-
ten of helpen mee bij het plukken
van appels in boomgaarden. "En
deze inzet staat niet alleen. Bakke-
rijen in Leiden en de regio zorgen
er bijvoorbeeld voor dat we weke-
lijks voldoende brood hebben. Een
bakkerij bakt zelfs extra brood
voor ons."
Er zijn meerdere opmerkelijke ini-
tiatieven. Zo is er een wijkagent in
Leiden-Zuid die voor Kersteeninza-
meling houdt van zoet broodbeleg

Verse producten
Die oude garage - is inmiddels
ingeruild voor een pand dat op
de behoeften is aangepast, zoals
opslagmogelijkheden,
00k opslag met koeling, 00k tij-
dens het vervoer. "Het blijft wel
moeilijk om aan verse producten
te komen: groenten, fruit, eieren,
vlees en vis. Toch lukt het ons om
per week ruim 400 pakketten uit
te delen, met als kern houdbare
producten."
De Voedselbank staat geheel los
van welke kerkelijke gezindte of
achtergrond 00k, maar werkt veel
samen met de Leidse kerken en

De Raad van
Kerken Leidenwaarvan

De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•




