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INTERVIEW VOEDSELBANK
Na jaren van gedwongen improviseren krijgt de Voedselbank Hoogezand-Sappemeer e.o. de wind in de zeilen. Er is een nieuw onderkomen aan de Kees de
Haanstraat en een knappe eigen auto. Nu de schappen nog vol.

Voedselbank
oedselbank lijdt zelf gebrek
Louis van Kelckhoven
SAPPEMEER Een voormalige bakkerij aan de Kees de Haanstraat in Sappemeer biedt onderdak aan de voedselbank in Hoogezand-Sappemeer.
Er zijn minder aansprekende plekken te bedenken. De twee garages bij
wijkcentrum De Vredekerk in Hoogezand, waar mensen buiten in de rij
moesten staan, zijn verleden tijd. In
de nieuwe ruimte van de voedselbank kan de klandizie zittend, onder
het genot van een kopje koffie, de
uitgifte afwachten. Om het helemaal
af te maken: de Buurtbus rijdt langs
de voedselbank.
De voedselbank kreeg 20.000 euro van het Oranjefonds en 10.000
euro van het Skanfonds voor de aanschaf van een vrachtwagen met aanhanger. ,,Onze vrijwilligers moesten
de aangeboden spullen voorheen
met eigen auto’s of een geleende
transportwagen ophalen. In verband met de hygiëne mag dat niet
van de Voedsel- en Warenautoriteit’’,
zegt voorzitter Carmen Kluppel.
Waar het de voedselbank aan ontbreekt, zijn spullen om uit te delen.
Bulkproducten als thee, brood, eieren en diepgevroren patat zijn nog
wel voorhanden, maar dat geldt niet
voor toiletpapier en datgene wat het
leven smaak geeft: suiker, verse
groente, broodbeleg, zuivel en sauzen om het eten op smaak te brengen.
Vrijdag is de eerste uitgiftedag in
Sappemeer. Vorig jaar kregen 289
personen geregeld een pakket levensmiddelen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten mensen
onder de armoedegrens leven. De
economie mag dan aantrekken, de
klantenkring van de stichting Voedselbank Hoogezand e.o. is groeiende. ,,Er zijn mensen die zich schamen dat ze bij de voedselbank lopen,
anderen niet.’’
Aanmelden kan via de website
(www.voedselbank-hoogezand.nl).

¬ Ankie Folkersma (links) en Carmen Kluppel in het nieuwe pand van de voedselbank.
,,De drempel is lager’’, zegt Kluppel,
,,wat niet betekent dat het gemakkelijker wordt.’’
Kluppel en penningmeester Ankie Folkersma noemen het nieuwe
onderkomen ‘giga’. ,,We hebben bij
het Skanfonds een aanvraag gedaan
voor een koelvriescel’’, zegt Folkersma. ,,Op ons nieuwe adres wordt
voedselveiligheid een topprioriteit.
Door schoon en netjes te werken en
bederfelijke waar gekoeld te houden
krijgt een voedselbank een predicaat. Dat kan meer aanbod van voedsel betekenen.’’
De voedselbank in Hoogezand levert tweewekelijks voedselpakket-

‘Natuurlijk
zouden we
onszelf het
liefst opheffen’

ten aan huishoudens in HoogezandSappemeer en Slochteren. In decemecember 2004 werden de eerste voedseloedselpakketten in Hoogezand-Sappemeer uitgedeeld. Een jaar later werd
d
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de stichting Parel opgericht met als
doel het ondersteunen van de inwoners van Hoogezand-Sappemeer en
omstreken die onder het bestaansminimum leven. In 2011 werd dit
werk voortgezet in een nieuw opgerichte stichting Voedselbank Hoogezand en omstreken.
Volgend jaar bestaat de voedselbank Hoogezand-Sappemeer en
Slochteren tien jaar. ,,Natuurlijk zouden we onszelf het liefst opheffen’’,
aldus Kluppel. ,,Dat een voedselbank
overbodig wordt zou het mooist
denkbare cadeau zijn. Helaas is de
realiteit dat de kloof tussen arm en
rijk groeit.’’

