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‘Bizar’, ‘onwerkelijk’, dit soort termen kom je tegen in vrijwel elk jaarverslag van zowat iedere 

onderneming maar ook van iedere goede-doelen organisatie als het gaat over de belevenissen en 

gang van zaken in het kalenderjaar 2020, bij uitstek hét coronajaar.  

Door de plotselinge uitbraak in maart met alle overheidsmaatregelen die er vrij snel op volgden zag 

ook onze voedselbank zich gedwongen in hoog tempo veranderingen in werkwijze  en vooral 

beveiligingen door te voeren. Van paniek was nooit sprake, van de vastberaden wil onze klanten niet 

de dupe van de pandemie te laten worden des te meer.  

Veel vrijwilligers van of gevorderde leeftijd, of kwetsbaar door een aandoening stonden tijdelijk 

buitenspel. Maar op dat moment toonde de Nijmeegse samenleving zich weer eens van haar beste 

kant : binnen no-time stonden zoveel vervangers klaar om in te springen, dat we zelfs een wachtlijst 

aan moesten leggen om te voorkomen dat we over elkaar heen vielen! 

Evenzogoed toonde de samenleving haar compassie met onze doelgroep : taxibedrijven, door de 

maatregelen gedwongen tot nietsdoen, bankpersoneel dat gedwongen thuis zat, cafés en 

restaurants die gesloten werden en niettemin hun personeel aan de slag wilden houden, iedereen 

zette zijn/haar beste beentje voor om ons in leven en onze klanten aan het eten te houden. Met 

succes, want uiteindelijk heeft de gemiddelde voedselbankklant nauwelijks enig nadeel van de 

pandemie ondervonden, sterker nog, de inhoud van de voedselpakketten ging er alleen maar op 

vooruit. Alle kwetsbare klanten, die daardoor de uitgiftepunten niet konden of mochten bezoeken, 

kregen hun pakket wekelijks keurig thuisbezorgd.  

Daarnaast ontvingen we van zowel particulieren als van bedrijven, kerkelijke  en maatschappelijke 

organisaties geweldig veel materiële steun, in geld en goederen, geoormerkt (“koop er maar verse 

groente of fruit van”) of niet (“jullie vinden er ongetwijfeld een goede bestemming voor”), het kon 

niet op. Fantastisch. Nogmaals danken wij al die gulle gevers voor hun vrijgevigheid. Veel van alle 

gaven zijn al besteed en onze continuïteit is zeker voor geruime tijd veiliggesteld, wat een 

ontspannen gevoel oplevert.  

Ondanks alle voorspellingen over aanzienlijk toenemende aantallen klanten voor de voedselbanken  

als gevolg van de gezondheidscrisis nam het aantal afnemers in onze stad en regio nauwelijks toe, in 

tegenstelling tot in de grote steden in het westen van het land. Dat beeld is in 2021 niet anders. Het 

wachten is op de gevolgen van de beëindiging van de steunmaatregelen van de landelijke overheid, 

maar ook dat zien we inmiddels, mede gelet op onze financiële positie, met genoeg vertrouwen 

tegemoet. Nemen die aantallen niettemin alsnog fors toe – wat dus maar de vraag is - dan staan we 

klaar voor die operatie. Ons weerstandsvermogen is zodanig sterk, dat we elke klap wel op kunnen 

vangen en zo niet, dan staat de samenleving klaar om ons weer uit de nood te redden, dat is 

inmiddels wel duidelijk.  

Zorgelijk is eerder de afname van de hoeveelheid voedsel die we uit de markt ontvangen. Vele 

bedrijven doen steeds meer en beter hun uiterste best om voedselverspilling te voorkomen. Door 

het hanteren van andere productiemethoden, door verbetering van allerlei logistieke processen en 

door kortingsacties in de supermarkten slagen ze erin verspilling van voedsel veel meer dan 

voorheen te voorkomen. En dat is geweldig goed nieuws - voor onze maatschappij. Maar slecht 

nieuws voor de voedselbank, helaas.  

 

Zowel plaatselijk als landelijk wordt driftig gezocht naar oplossingen voor dit nieuwe fenomeen en 

ongetwijfeld komt die oplossing er, want wat wij doorgeven aan onze klanten is nog steeds slechts 



een fractie van wat dagelijks vernietigd wordt of uit arren moede wordt doorgeschoven naar de 

agrarische sector. Voedselverwerving wordt daarin dus ons nieuwe speerpunt, naast allerlei andere 

ontwikkelingen die door de crisis min of meer stil zijn komen liggen  maar waaraan we de komende 

tijd weer gaan werken. U hoort ervan!  
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Jan van Halder, Vz.    


