
 
 

De Voedselhulp-Estafette 
 
 

 

Noodzaak 

Meer dan 200 huishoudens – en dit aantal neemt helaas steeds toe – uit de gemeenten Wageningen, Renkum en 
Rhenen zijn deels afhankelijk van de voedselbank omdat hun inkomen te laag is om, naast de vaste lasten, er ook nog 

voldoende voedsel van te betalen. Deze gezinnen rekenen op de steun van een wekelijks voedselpakket van 

Voedselbank Neder-Veluwe e.o. De producten in die pakketten – liefst voedzaam, lang-houdbaar eten en ook 

benodigdheden als wasmiddel of tandpasta – zijn donaties van particulieren en bedrijven, soms via landelijke 

kanalen. De aanvoer is echter lang niet altijd voldoende. Zijn de donaties rond feestdagen gul, in bijvoorbeeld de 

zomermaanden is er vaak weinig in de kratten. In mei 2014 is daarom de Voedselhulp-Estafette in het leven 

geroepen. Deze werkgroep wil zorgen dat er élke week voldoende assistentie is. 

 

Estafette werkwijze 

Hoe helpt de Estafette met het vullen van de voedselkratten? Elke maand neemt een andere organisatie of bedrijf 

deel door ‘het stokje over te nemen’ en zet een eigen actie op. De eigen leden, werknemers en/of relaties worden in 

de gelegenheid gesteld om hun overtollige producten of waar uit de winkel te doneren. Tijdens deze maand kiest de 
deelnemende organisatie een volgende deelnemer om het stokje over te nemen. Zo zorgen we met z’n allen voor 

continuïteit in de aanvoer voor de voedselbank. 

 

Deelname: hoe kunt u helpen? 
Bent u werknemer of werkgever (of zelfs klant) van een bedrijf, of lid van een vereniging of gemeenschap in de 

gemeenten Wageningen, Renkum of Rhenen? Dan kunt u gedurende een maand de Voedselbank actief 

ondersteunen! De combinatie van betrokkenheid en creativiteit heeft al geleid tot prachtige projecten. 

 

U kiest, in samenspraak met ons en uw organisatie, een eigen specifieke opzet en aanpak, een plan voor 

zichtbaarheid (‘pr’) en, vooral, voor de inbreng van voedsel. Wij zorgen voor expertise en leveren materialen 

(folders, posters, lijsten, kratten), en maken met u afspraken over het ophalen van de donaties. 
 

Alle voedsel met een nog ruime houdbaarheidsdatum mag in de kratten. Ook toiletartikelen, wasmiddelen, koffie, 

thee, verpakte kaas e.d. kunnen klanten van de Voedselbank goed gebruiken. (Niet ingezameld worden sigaretten, 

wijn, sterke drank; volwaardig voedsel wordt tevens veel meer gewaardeerd dan zoetigheid.) 

 

Door positieve publiciteit en door eventueel te zoeken in het eigen netwerk vindt u een instantie die het 

estafettestokje een andere maand over gaat nemen. U geeft de gegevens van belangstellenden eenvoudigweg door 

aan de coördinatoren van de Estafette. 

 

 

Wij hopen van harte dat u zich bij de Estafette wilt aansluiten. Als u het stokje voor een maand zou willen 

overnemen, horen we dat heel graag van u! 
 

Voor vragen en opgave kunt u terecht bij: Diane Schaap: tel. 0318-413484, email: dianeschaap@gmail.com. 
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