Jaarverslag 2019

1

Wat doen wij?
Het doel van de voedselbank Teylingen is:
1. het snel bieden van directe voedselhulp aan de
armste mensen in Teylingen;
2. het voorkomen van verspilling van goed
voedsel.
Onze missie is: “voedsel verdelen voor een betere
toekomst”
De voedselbank Teylingen is lid van de Vereniging van
Nederlandse Voedselbanken en onderschrijft de volgende uitgangspunten als maatstaf voor
het handelen bij voedselhulp:
•
•
•
•
•
•
•
•

wij zijn een particulier initiatief en werken enkel met vrijwilligers;
wij verstrekken voedsel dat zoveel mogelijk door anderen gedoneerd wordt;
wij verstrekken zo gezond mogelijk voedsel;
Het voedsel voor onze klanten is gratis; zij betalen geen vergoeding;
wij verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk;
wij zijn neutraal en onafhankelijk en verstrekken voedselhulp ongeacht religie, land
van herkomst, of politieke overtuiging van onze klanten;
wij zijn transparant in onze verantwoording;
wij zijn laagdrempelig en bereikbaar via verdeel punten in alle drie de dorpskernen van
Teylingen.

Voedselverspilling in Nederland bedraagt jaarlijks zo’n 1,8 tot 2,5 miljoen ton. Bijna de helft
wordt verspild bij de particulier thuis en de rest bij de voedsel(verwerkende) bedrijven (zoals
fabrikanten, detailhandel en horeca). De voedselbanken richten zich primair op de
overschotten bij fabrikanten en supermarkten.
Om mensen ook in Teylingen van voedsel te kunnen voorzien, zijn wij afhankelijk van voedsel,
diensten -en gelddonaties van winkels, bedrijven, kerken, scholen, serviceclubs, instellingen,
gemeente en particulieren. Alleen door deze steun kunnen wij ervoor zorgen dat armoede
wordt bestreden en voedselverspilling afneemt. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te
vergroten, ontwikkelen wij diverse initiatieven en werken wij nauw samen met de gemeente
en lokale maatschappelijke organisaties om onze klanten te helpen, zodat zij zonder onze
hulp weer verder kunnen.

Onze klanten
Voedselhulp is bedoeld als tijdelijke steun, om gezinnen de gelegenheid te geven hun leven
weer op orde te brengen. Indien nodig verlengen wij die hulp. Dat van geval tot geval
beoordeeld. Veel gezinnen verlaten binnen een jaar onze voedselbank, omdat de financiële
problemen zijn opgelost en zij zonder onze hulp verder kunnen.
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Sinds de start van de voedselbank Teylingen, in 2009, zagen wij - onder meer door de
banken- en eurocrisis - een stijging van het aantal huishoudens dat een beroep deed op onze
hulp. Van 22 huishoudens in december 2009, bereikten wij in december 2013 een piek met
57 gezinnen. Door het herstel van de economie en een daling van de werkeloosheid zagen wij
na 2013 elk jaar een daling van het aantal huishoudens. Vanaf december 2017 en later in
december 2018 steeg het beroep op ons
weer naar uiteindelijk 45 gezinnen.

Kwetsbaarheid
Deze laatste stijging werd mede
veroorzaakt door klanten die boven hun
budget huren bij gebrek aan betaalbare
sociale huurwoningen.
De stijging wordt ook veroorzaakt door
oud-klanten die bijzonder kwetsbaar zijn:
er hoeft maar iets te gebeuren, of zij
vallen weer terug op onze hulp. Tenslotte
waren er ook de statushouders, die moeite
hebben met integreren en mede daardoor
in de financiële problemen zijn gekomen.
Per december 2019 is het aantal klanten
weer gedaald naar 26 huishoudens, met
totaal 62 gezinsleden waarvan 27
kinderen t/m 17 jaar. Een groot aantal
klanten zijn, net als in 2018,
eenpersoonshuishoudens.
Inclusief de mensen die onze hulp konden
verlaten, maakten gedurende het hele jaar
2019 in totaal 82 huishoudens met 192
personen gebruik van onze hulp.

Landelijke cijfers
Volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek leefden er in september 2019
één miljoen mensen onder de armoedegrens.
Cijfers van alle voedselbanken in Nederland.
Daarvan zijn 272.000 kinderen 12 jaar of jonger.
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn mensen arm wanneer ze gedurende langere tijd
niet kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in onze samenleving als
minimaal noodzakelijk gelden. Of, in geld uitgedrukt: een gezin met twee kinderen leeft op de
armoedegrens wanneer het een inkomen heeft van 59 euro per dag netto. Dit is inclusief de
huurtoeslag en kindertoeslag die men ontvangt. Voor een alleenstaande ligt die grens op
ongeveer 28 euro per dag.
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Toelatingsnormen
De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VNV) heeft per 1 januari 2020 de
toelatingsnormen van de voedselbanken verhoogd. Het basisbedrag per huishouden bleef 135
euro. Het bedrag per persoon is verruimd met 5 euro tot 95 euro per maand per persoon. Er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen inwonende kinderen en volwassenen. Als een
huishouden van vier personen minder dan 515 euro vrij besteedbaar heeft voor kleding,
voedsel, openbaar vervoer, enz. (135 euro basisbedrag + 4 personen x 95 euro), dan komt
dit gezin in aanmerking voor voedselhulp. Wij hebben deze nieuwe normen toegepast vanaf
december 2019.

Intake en her-controle
Voedselbank Teylingen heeft een zorgvuldige intake procedure. Daarnaast wordt de financiële
situatie van de klanten elke zes maanden beoordeeld, om het wel of niet continueren van de
voedselhulp te bepalen. Intake en hercontrole van elke klant gebeurt met de professionele
hulp van onze maatschappelijk werkers en met in achtneming van de wettelijk vereiste
bescherming persoonsgegevens.
Sinds 2015 werken wij met het klantenregistratiesysteem Voedselbank.nu, een systeem dat is
ontwikkeld door de VNV.
In 2019 hebben wij het proces van de intake en her-controle voor voedselhulp verbeterd.
Daardoor kunnen de maatschappelijk werkers zich voornamelijk inzetten voor hulp bij andere
problemen van onze klanten. Bijvoorbeeld verslavingshulp of jeugdzorg.
Maandelijks worden bijzonderheden ten aanzien van onze klanten besproken door het
klantenteam. Centraal daarbij de voortgang in de (financiële) situatie van de klant en hoe wij
die kunnen verbeteren. Sinds 2016 geven wij klanten die onze hulp niet meer nodig hebben,
gelegenheid om aan hun nieuwe situatie te wennen. Zij krijgen dan gedurende een aantal
maanden lang om de twee weken voedselhulp, als overgang naar een situatie zonder onze
hulp.

Schuldhulpverlening
Waar nodig wordt onze hulp gecombineerd met schuldhulpverlening. Het ontbreken van eigen
inzicht in de inkomsten en uitgaven is bij veel van onze klanten de grote probleemveroorzaker.
Schuldhulpverlening gebeurt door vrijwilligers die zijn getraind om klanten te ondersteunen
bij het meer verantwoord omgaan met hun financiën. Bijvoorbeeld hulp bij de sanering van
schulden bij bedrijven, de overheid en
woningstichtingen en het maken van nieuwe
aflossingsafspraken. Goede hulp op dit gebied is de
beste waarborg om een nieuwe start mogelijk te
maken.

Inkomensbeheer
Ongeveer een op de drie klanten hebben een
(toegewezen) inkomensbeheerder. De
inkomensbeheerder verzorgt tegen een vergoeding de
administratie en beheert de bankrekening van de
klant. De klant zelf krijgt wekelijks een bedrag van
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gemiddeld 50 euro aan leefgeld. De inkomensbeheerder zorgt ervoor dat schulden worden
afbetaald en nieuwe schulden worden voorkomen.
Wij constateren dat sommige inkomensbeheerders onvoldoende tijd besteden aan het
inkomensbeheer. Zij reageren te laat of hebben gewoonweg de zaakjes niet op orde.
Daardoor worden onze klanten wel eens geconfronteerd met betalingsachterstanden, terwijl
er wel voldoende financiële middelen zijn Het is jammer dat de overheid hier onvoldoende op
controleert.

Te hoge woonlasten
Als voedselbank Teylingen maken wij ons zorgen over klanten die ver boven hun budget
woonruimte moeten huren omdat er geen betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar zijn.
Daardoor komen zij binnen de voorwaarden van onze voedselhulp te vallen. Wij zijn bang dat
dit in de gemeente niet op korte termijn opgelost kan worden.
Daarnaast zien wij in toenemende mate dat er door klanten toegegeven wordt aan de
verleiding om dure artikelen te kopen via webshops door middel van leningen tegen
buitensporige hoge rentes.

Statushouders
De voedselbank Teylingen hielp in samenwerking met Vluchtelingenwerk al vele jaren
statushouders - voormalige vluchtelingen die een voorlopige verblijfsvergunning hebben - die
in Teylingen huisvesting kregen. Wij gaven tijdelijk ondersteuning met voedsel, terwijl zij in
afwachting waren van toeslagen voor zorg- en huurtoeslag en/of kinderbijslag. Zij konden
dan veelal binnen drie maanden zonder onze hulp verder. Omdat er in Teylingen geen nieuwe
statushouders bij kwamen, was deze hulp in de loop van 2018 niet meer nodig.

Voedselverwerving en -voorraad
Door de steun voor ons werk vanuit de Teylinger gemeenschap, waren onze voedselvoorraden
in 2019 prima op peil. Die steun bleek onder meer bij de jaarlijkse supermarktactie waar mee
we - door boodschappenlijstjes - onze
voorraden aanvullen. Ook veel scholen en
kerken hebben aan de hand van onze
boodschappenlijstjes gezorgd dat wij goede
voedselpakketten konden uitdelen.
We houden onze voedselvoorraden ook op peil
door elke week overgebleven voedsel op te
halen bij bedrijven als Ammerlaan, Tijsterman
en AH in Voorhout. Verscentrum Nederland,
Eetgemak en De Menken Keuken bewaren voor
ons overgebleven gekoelde etenswaren en kant-en-klaar maaltijden. Nu en dan worden wij
gebeld door de Albert Heijn, Hoogvliet, de Plus en de Hema om overtollige voorraad of
artikelen die uit het assortiment gaan te komen ophalen. Ook particulieren brengen
regelmatig hun overschotten uit de moestuin of overgebleven houdbaar voedsel en
frisdranken naar ons opslagpunt in Sassenheim.
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Sinds een paar jaar krijgen wij ook via een huis-ontruimingsbedrijf overgebleven voedsel en
schoonmaakmiddelen.
Sinds november 2018 hebben wij met DIRK in Sassenheim afspraken gemaakt over het
ophalen van overgebleven vlees. Dit vlees, dat tegen de THT-datum loopt en niet meer wordt
verkocht, wordt per dag ingevroren en bewaard totdat wij het komen ophalen. Het vlees is
voorzien van een sticker met de datum van invriezen. Het kan daarna nog twee maanden
worden uitgedeeld. Tot nu toe werd dit vlees vernietigd.

Voedseldonaties en verdeling
Een willekeurige greep uit de donaties die wij mochten
ontvangen in 2019:
•

de Lions club Slot Teylingen voorzag ons weer via een
winkel actie van boter, kaas en eieren;

•

verschillende scholen hebben ons in 2019 ook weer blij
gemaakt met het overgebleven voedsel na het
Koningsdag ontbijt;

•

regelmatig krijgen wij van Ravensbergen Food grote
hoeveelheden overgebleven muesli repen. Vanwege de
kleine omvang van onze voedselbank, geven wij de
meeste repen door aan het voedselbank
distributiecentrum Haaglanden, zodat alle voedselbanken in de regio van deze gift
kunnen profiteren;

•

in 2019 kregen wij van het bedrijf MarsterMate, een technische groothandel uit
Hoofddorp, voor al onze gezinnen een boodschappentas vol met allerlei voedings-,
schoonmaak- en wasmiddelen;

•

van de groothandel Cornelisse Banket uit Sassenheim kregen wij vier volle pallets met
soep. Het was zo veel dat wij met alle voedselbanken in de omgeving hebben gedeeld;

•

van Topa verpakkingen in Voorhout kregen wij twee pallets met Chocomel-pakken. Het
teveel hebben wij gedeeld met de voedselbanken in de omgeving;

•

Akzo Nobel en Marente hebben ons blij gemaakt met overgebleven kerstpakketten
bestemd voor hun personeel;

•

de Havenkerk heeft ook dit jaar weer voedsel voor ons ingezameld; wij kregen veel
volle boodschappentassen met houdbaar voedsel;

•

basisscholen in Voorhout en Sassenheim hebben veel voedsel ingezameld en
gedoneerd. Basisschool de Achtbaan heeft ook geld ingezameld;

•

veel particulieren wisten onze voedselbank te vinden met donaties uit hun
kerstpakketten en andere overgebleven voedsel;

•

Oranjevereniging Sassenheim heeft voor al onze gezinnen Hemabonnen van 30 euro
gegeven; de Hema in Sassenheim gaf 5 euro en de Oranjevereniging zelf 25 euro.
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Ook kregen gezinnen met kinderen in Sassenheim kermismunten. En tenslotte werd de
feestvreugde door de Oranjevereniging op donderdag 19 september verhoogd met
oliebollen voor al onze klanten;
•

de raad van kerken in Sassenheim hield een collecte tijdens de parkdienst, in park
Rusthoff en schonk ons 1200 euro;

•

ook afgelopen jaar hebben wij onze (oud)klanten van 2019 kunnen verblijden met een
welgevuld kerstpakket. Kerken en maatschappelijke organisaties in Teylingen gaven
ons namen door van gezinnen die het financieel moeilijk hadden in 2019. Ook voor
hen was er een kerstpakket. De PCI St. Maarten verblijde ons met bonnen van 25 euro
van de Hema in de pakketten. Het ging daarbij om 90 huishoudens. De kerstpakketten
werden weer bij onze klanten thuis afgeleverd door de Rotary clubs in Voorhout en
Sassenheim en;

•

tevens heeft de Rotary in Voorhout de kinderen van onze klanten ook dit jaar weer blij
gemaakt met prachtige cadeaus die zij met Sinterklaas hebben ontvangen. Uiteraard
zijn wij beide Rotary’s dankbaar voor de geboden hulp;

•

Sinds een aantal jaren maken wij onze klanten bijzonder blij met een bon voor Hennes
& Mauritz in het kerstpakket, gedoneerd door een bedrijf in Den Haag.

In ons uitdeelpunt in Voorhout mochten wij een aantal jaren op de donderdagmiddag onze
pakketten uitdelen in de ruimte van Welzijn Teylingen in de Agneshove. In 2019 is Welzijn
Teylingen verhuisd naar de Stichting voor Jeugd en Jongeren Werk in de Spelewey te
Voorhout. En sinds 6 juni verleent Welzijn Teylingen ons daar weer gastvrijheid.

De Schijf van Vijf
Veruit het meeste voedsel dat wij wekelijks aan onze klanten geven, is
via donaties verkregen. Maar met inachtneming van de Schijf van Vijf,
kopen wij zuivel, verse groente, vlees of vis in, als wij dat niet
gedoneerd krijgen. Deze voedselinkoop doen wij lokaal bij ondernemers
in Teylingen. Vandaar dat wij ook erg blij zijn met financiële bijdragen
van scholen, bedrijven, kerken, instellingen en particulieren.

Voedselveiligheid
Sinds de oprichting bestaat er een nauwe samenwerking tussen de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de voedselbanken. De
NVWA beschouwt de voedselbanken als een formule hetgeen wil zeggen
dat het bestuur van Voedselbanken Nederland er op wordt aangesproken
als er ergens bij een lokale voedselbank zaken op het gebied van
voedselveiligheid niet op orde zijn. Voedselbanken werken met het
Handboek Voedselveiligheid van de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken dat is vastgesteld in overleg met de NVWA en op basis
hiervan, worden alle voedselbanken jaarlijks gecertificeerd.
Elk jaar wordt er zonder aankondiging een voedselveiligheidscontrole
uitgevoerd, om te bepalen of wij een voedselveiligheidscertificaat krijgen.
Zo ook in december 2019 toen wij met zeer goed gevolg werden gecontroleerd voor 2020;
een 8,7 op een schaal van 0 tot 10.
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Voedselveiligheid is ook een voorwaarde om meer houdbaar voedsel te kunnen verwerven.
Supermarkten en voedselproducenten weten daardoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
de door hen geschonken producten.
Ongediertebestrijding is onderdeel van onze voedselveiligheid. Om de overlast van muizen te
voorkomen, bleven wij ook weer in 2019 gebruik maken van een ongedierte
bestrijdingsbedrijf.

Financiën
Wij hadden in 2019 een gezonde financiële
situatie. Onze inkomsten door giften zijn, ten
opzichte van 2018, met totaal 7% gestegen,
vooral door veel donaties van particulieren.
Inkomsten uit statiegeld van de Plussupermarkt en donaties van bedrijven zijn
afgelopen jaar echter sterk gedaald.
Aan de uitgavekant was er een daling van 18%
in onze kosten ten opzichte van 2018,
voornamelijk door de daling van het aantal
klanten in 2019. En doordat er - dankzij
voedselschenkingen - minder inkopen nodig waren voor de 90 kerstpakketten die wij in
december hebben gegeven. Omdat wij geen toelage of onkostenvergoeding geven aan onze
vrijwilligers, zijn de operationele kosten laag. Wij konden het jaar met een positief saldo van
4.331 euro afsluiten. Meer details zijn te vinden op onze website.

Voedselbank organisatie op landelijk niveau
Wat meer dan vijftien jaar geleden begon als één voedselbank in Rotterdam is nu uitgegroeid
tot een vereniging met 170 voedselbanken en tien regionale distributiecentra verspreid over
heel Nederland. In 2019 hielpen 12.000 vrijwilligers van de voedselbanken 151.000 mensen
aan veilig voedsel.
Na de oprichting van de landelijke Vereniging
van Nederlandse Voedselbanken (VNV) in mei
2013, is de Voedselbank Teylingen in 2014 lid
geworden. De VNV treedt landelijk op als
vertegenwoordiger van alle aangesloten
voedselbanken en regionale distributiecentra.
Het bestuur van de VNV vergadert samen
met alle lokale voedselbanken enkele keren per jaar en neemt dan besluiten op basis van
meerderheid van stemmen. De VNV onderhoudt de contacten met de landelijke overheid en
onderhandelt met grote landelijke voedselproducenten en supermarktketens over het
verwerven van overtollig voedsel. Dat voedsel komt via de regionale distributiecentra bij de
plaatselijke voedselbanken terecht. Jaarlijks geven alle aangesloten voedselbanken bij de VNV
ongeveer 44 miljoen producten met een geschatte waarde van ca. 74 miljoen euro.
Al deze lokale voedselbanken hebben allemaal een complete organisatie met voedsel- en
fondsenverwerving, planning en logistiek, personeelsbeheer, intake en hercontrole van

8

klanten, communicatie enz. De voedselbank Teylingen valt binnen de regio van het distributie
centrum Haaglanden. Alle voedselbanken in deze regio dragen de exploitatiekosten van dit
regionale distributiecentrum, na rato van het aantal klanten dat per voedselbank wordt
geholpen. In 2019 hebben wij ook bijgedragen aan deze exploitatiekosten. Omdat de
voedselbank Teylingen zelfvoorzienend is, maken wij geen gebruik van het voedsel wat via dit
distributiecentrum wordt verdeeld onder de voedselbanken in deze regio.

Organisatie voedselbank Teylingen
Op 11 februari 2009 startte de voedselbank Teylingen met een paar enthousiaste vrijwilligers
in een garage aan de Carolus Clussiuslaan in Sassenheim.
Onze huidige locatie voor de opslag van voedsel en uitdelen van pakketten voor de klanten in
Sassenheim is op de Parklaan 176b. In dit voormalige gebouw van gemeentewerken
Sassenheim, maken wij elke donderdag alle pakketten voor Teylingen, waarna wij de
pakketten voor Voorhout en Warmond diezelfde donderdag in de dorpskernen afleveren. De
pakketten voor Warmond worden uitgedeeld in ’t Trefpunt aan de Heereweg en die voor
Voorhout bij de Stichting voor Jeugd en Jongeren Werk in de Spelewey. Op die manier
verdelen wij de voedselhulp dichtbij onze klanten. Op 22 maart 2019 stonden wij met alle
vrijwilligers even stil bij het 2e lustrum van de voedselbank Teylingen. Een 10-jarig bestaan
van de voedselbank is geen reden voor een uitbundig feestje. Wij zeggen wel eens tegen
elkaar: ”onze droom is dat wij de voedselbank kunnen sluiten bij gebrek aan klanten.” Maar
ja, zoals dat met dromen gaat …

Professioneel
In toenemende mate wordt er van ons verwacht dat wij als een professionele organisatie om
gaan met de regel -en protocoldruk t.a.v. diverse onderwerpen. Dat zijn onder meer:
- voedselveiligheid;
- de nieuwe privacywetgeving;
- veiligheidsinventarisaties, samen met een ARBO-specialist
om werksituaties voor onze vrijwilligers veiliger te maken;
- het handhaven van de ANBI status voor onze stichting,
op basis van Belastingdienst voorschriften;
- de implementatie van een integriteitscode.
Kortom veel initiatieven en activiteiten die niet alleen
kennis van zaken vereisen, maar ook veel tijd vergen voor
implementatie en uitleg. Dat laat onverlet, dat wij onze blik
vooral blijven richten op de kernactiviteit: voedsel geven
aan de armste mensen in Teylingen.

Distributie
Door de landelijke afspraken met supermarktketens en de VNV, is het in toenemende mate de
bedoeling om vers, vaak gekoeld voedsel te verwerven bij de lokale supermarkten. Maar hoe
krijgen we dit voedsel op tijd, veilig, regelmatig en gekoeld bij de voedselbanken en hun
klanten? Dit vergt aanpassingen in de distributiestructuur, de werkwijze van de
voedselbanken en voldoende vervoersmogelijkheden. Dit wordt in de komende jaren, ook
voor ons, een grote uitdaging. Als de verwerving van voedsel veel meer lokaal georganiseerd
wordt, kan dat leiden tot een kleiner belang van het regionale distributiecentrum Haaglanden.
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Samenwerking
De voedselbanken in de Bollenstreek (Leiden, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom,
Katwijk en Teylingen) werken vaak samen door overtollig voedsel te delen. Als voedselbank
Teylingen staan wij open voor meer samenwerking. Door de sterke verankering van de
voedselhulp per dorp in de Bollenstreek, lijkt het nu nog te vroeg om bijvoorbeeld opslag van
voedsel en het vervaardigen van pakketten voor verschillende dorpen samen te voegen.

Vrijwilligers
Per januari 2020 werken we met 45 vrijwilligers en twee maatschappelijk werkers, die ons
door de gemeente beschikbaar zijn gesteld. De kracht van onze organisatie zijn de
vrijwilligers. Zonder hun inzet en enthousiasme zijn wij niet in staat om elke week voedsel
aan te voeren, op te slaan en te verdelen naar onze klanten. Daarom was het leuk dat wij bij
het 10-jarig bestaan van de voedselbank in 2019 elke vrijwilliger een cadeaubon van 25 euro
konden geven. De Oranje vereniging Sassenheim organiseerde een diner op “derde kerstdag”
voor alle vrijwilligersorganisaties in Sassenheim in restaurant Op Eigen Wijze in Sassenheim.
2 van onze vrijwilligers mochten daar ook aan deelnemen. In 2019 en begin 2020 hebben wij
4 nieuwe vrijwilligers verwelkomd. In het bestuur hebben wij een vacature voor een voorzitter
en sinds kort ook voor een secretaris per mei 2020.

Communicatie
Naast de hulpverlenende instanties, maken onze klanten in toenemende mate gebruik van email. Communicatie per gewone post komt zelden meer voor. Het downloaden en versturen
van formulieren via onze website vergemakkelijkt en versnelt het administratieve proces en
de besluitvorming.
Via nieuwsbrieven houden wij onze vrijwilligers op de hoogte van gebeurtenissen en van de
besluiten van het bestuur. Jaarlijks organiseren wij een bijeenkomst voor vrijwilligers waarbij
men ervaringen kan uit wisselen en vragen stellen. In 2019 viel dat samen met het 10-jarig
bestaan.
Regelmatig zijn wij klankbord voor het armoedebeleid in de gemeente voor het bestuur en de
politieke partijen.

Dankwoord
Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar onze vrijwilligers, die zich
elke week hebben ingezet om onze klanten in 2019 van voedsel te
voorzien. Wij realiseren ons maar al te goed dat zonder hun inzet en
enthousiasme de voedselhulp in Teylingen onmogelijk is.
Ook zijn wij veel dank verschuldigd aan alle particulieren, scholen,
winkels, bedrijven, kerken, serviceclubs en instellingen die ons werk
mogelijk maken door hun voedsel, geld en diensten.
De gemeente Teylingen zijn wij dankbaar voor de geboden huisvesting in Sassenheim en
Warmond en voor de financiering van een parttime maatschappelijk werker voor ons werk.
Tenslotte danken we Welzijn Teylingen voor de geboden gastvrijheid in Voorhout.

Sassenheim; maart 2020
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