
Ze hebben het in ieder geval getroffen met het weer. De parkeerplaats van de

Voedselbank Groningen wekt een zomerse indruk met een groot springkussen, de

knapperige geuren van een barbecue en de vrolijke noten van een Duitse mee-

zinger. In het kader van de open dag is de loods waarin de bank gevestigd is,

gevuld met stands en een rij tafels bedekt met schalen eten. Jane Martins (die

geen rol heeft bij de Voedselbank, maar gewoon af en toe komt binnenwaaien om

sociale contacten te onderhouden) vraagt iedereen vriendelijk zijn of haar naam

en handtekening in een boek te zetten. Om twaalf uur is het nog niet zo druk,

maar er wordt al behoorlijk wat afgelachen en gepraat. 

De uiteenlopende activiteiten van de Voedselbank en vacatures voor vrijwilligers

hangen op een groot bord, ieder met een eigen toelichting op A4-formaat. In de

Kindertuinen, die eerst bij het Natuurmuseum hoorden, verbouwen kinderen hun

eigen groente, wat onderdeel is van een educatief programma. Het overschot aan

Dat de Voedselbank geen overbodig initiatief is, mag inmiddels

duidelijk zijn. Ook in Groningen maken nog veel mensen gebruik

van de voedselpakketten van Dorus Been (initiatiefnemer – red.).

Bovendien kunnen ze er nu ook kleding ophalen, computerles-

sen volgen en advies ontvangen over hun financiële situatie.

Verschillende instanties ondersteunen de groei en ontwikkeling

van de Voedselbank. Wie zijn al die mensen? En die instanties?

Een kijkje in de keuken van de kracht van de samenleving.
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voedsel gaat naar de Voedselbank. Desondanks maakt beheerder/educatief mede-

werker Harrie Holstijn zich zorgen om het gebruik van de tuinen. ‘Er is in het nieu-

we management meer ambitie dan er personeel is. Daardoor kan het beheer

achteruit gaan, daarmee de kwaliteit en dus ook de gebruiksvriendelijkheid. We

moeten maar zien of het allemaal blijft.’

In de stand tegenover hem zit Michelle Broens, van Praktijk Broens. Zij is psychi-

atrisch verpleegkundige en helpt patiënten met ambulante woonbegeleiding, coa-

ching en dagbesteding. Voor haar ligt een boek van één van haar patiënten, die

in de isoleercel gedichten heeft geschreven. Niet bepaald een typische klant van

de Voedselbank, zou je denken. Toch komen ook haar patiënten wel eens in aan-

raking met de organisatie. Ook de meiden naast haar, van Stichting MEE, wijken

met hun cliënten af van het cliché. ‘Wij helpen mensen met een verstandelijke

handicap, die vaak hun eigen lasten niet kunnen overzien,’ legt Eja van Bieren uit.

Armoede komt niet alleen voor bij mensen die schulden hebben of hun heil bij

drank en drugs hebben gezocht. Jaenette Bouma valt haar collega bij: ‘Sommige

mensen werken gewoon en krijgen dan een ongeluk. Dan moet je uitkeringen aan-

vragen en onze cliënten hebben vaak hun administratie niet voor elkaar. Stichting

MEE geeft dan indicaties voor hulp’. 

Terwijl Marcel Petersman van Stichting Huis, die aan de tafel naast Eja en Jaenette

zit, vertelt over het succes van het jongerenproject Bida Bon, schuift ook vrijwil-

ligster Grietje aan. Zij heeft gehoord dat men tegenover het pand van de

Voedselbank zijn of haar kleding gratis kan laten wassen en daarover is meer te

vinden in de Straatgids Groningen. Een klein boekje vol met informatie over tij-

delijke woonvoorzieningen, dagopvang en adressen voor ziekenhuizen, financiële

hulpverlening of dus een plek om je kleding door de wasstraat te halen. Ideaal

voor alle dak- en thuislozen in Groningen, die op deze manier wat beter wegwijs

worden in de plekken waar ze hulp kunnen vinden. Want ook zij halen wel eens

een voedselpakket.

Aan de stand van het Alfa College zitten Peter Vegter en Simone van Leusden, alle-

bei docent ICT. Vol enthousiasme vertellen ze over de gratis computercursus die

ze voor klanten van de Voedselbank Groningen geven. Het is een zeer succesvol-

le cursus, waar zowel de docenten als de cursisten veel plezier uithalen. ‘We had-

den zo’n enthousiaste groep,’ vertelt Peter, ‘dat ze niet op vakantie wilden om de

cursus te kunnen volgen.’ Eén van deze enthousiastelingen is Susanna Norbert,

Suzie in de aanspraak. Met haar 64 jaar wist ze niks van computers en ze vergeet

veel dingetjes. De cursus vindt ze dan ook erg leuk. ‘Door mij is mijn vriend het

ook gaan doen. Zo’n thuiscursus doet hij, hij heeft boeken gekocht, en nu kan ik

hém wel les gaan geven!’ lacht Suzie. 

Suzie vervolgt haar weg naar de koffietafel, waar het een drukte van belang is.

Vooral klanten van de Voedselbank en enkele vrijwilligers hebben een stoel kun-

nen bemachtigen. Eén van hen maakt een grapje over het MJD, ‘weet je wat dat

betekent?’ vraagt hij. Een dame die zich net tegoed wil doen aan een enorme

gehaktbal, antwoord: ‘Maatschappelijk Juridische Dienstverlening.’ ‘Nee,’ zegt de

man, ‘Miljarden!’ Hij en de rest van de tafel schateren het uit. Het lijkt één grote

vriendengroep, maar de enige die hij kent is Martha, een luidruchtige dame vier

stoelen verderop. Ze werkt enorme porties zalm naar binnen en staat binnen tien

minuten wel drie keer op om haar plastic bordje bij te vullen. ‘Kanen nu het nog

kan’, laat ze aan niemand in het bijzonder weten. Zo langzamerhand druppelen er

steeds meer mensen binnen en het aantal rondrennende kinderen neemt toe. 

IJsjuffrouw Jeltje helpt de kinderen, die van de hamburgers via de ijskraam naar

het springkussen rennen, graag. Ze werkt iedere dinsdag als vrijwilligster en doet

dan zo’n beetje alles wat er te doen is: schoonmaken, sorteren, de uitgifte. Via

de televisie en een collega is ze bij de Voedselbank terecht gekomen. ‘Niet alleen

voor jezelf leven, daar gaat het een beetje om. En hier kom je met zoveel men-

sen in aanraking waarmee je dat normaal gesproken niet zou komen,’ legt ze uit.

Ricky vraagt om een ijsje, chocolade alsjeblieft, en Jeltje opent haar kar. Vanuit

zijn georganiseer neemt Dorus Been even een rustmoment. Hij is tevreden tot

zover. ‘We hadden bijna alles van de catering in voorraad, het enige wat we heb-

ben gekocht zijn frisdrank en bekers. En eigenlijk wilden we cake, maar dat werd

te duur. Het volgende moment stond Deli XL op de stoep met cakes. Echt, je hebt

het nodig en het komt eraan.’ Zo helpt iedereen een handje mee. De dj bijvoor-

beeld: plaatjes worden gedraaid door een klant van de Voedselbank. En de ijs-

kraam? Die had een vrijwilligster nog in de schuur staan!

Bij de – inmiddels rustige – koffietafel praat vrijwilligster Linda met bezoeker

Tjitske Hiemstra. Tjitske werkt als gevangenispredikant en vindt dat een interes-

sante doelgroep voor de Voedselbank. ‘Gedetineerden hebben geen uitkering in

de gevangenis en kunnen dat ook niet aanvragen. Daarvoor moet je persoonlijk

verschijnen en ze mogen de gevangenis niet uit. Als ze geen familie hebben die

hen kan helpen, zoeken ze vaak oude vrienden op en komen ze weer in verkeer-

de kringen terecht.’ Inmiddels beginnen er initiatieven te komen om dit op te los-

sen, maar rap gaat het niet. Hetzelfde geldt voor de kookcursus die Linda zou

geven: het is wachten op financierders die de keuken kookklaar kunnen maken.

Ze werkt ongeveer vijf ochtenden per week, maar heeft zich door haar anti-rook-

houding niet bijster populair gemaakt onder de klanten. ‘Ik vind het zo jammer

dat de doelgroep zoveel rookt,’ lacht ze, ‘frisse lucht is tenminste gratis!’

Vrijwilliger Daniël vindt het ‘hartstikke gezellig’ om hier te zijn. ‘Het is net één

grote familie.’ Hij staat bij de vlooienmarkt: op het parkeerterrein van de bank

worden non-food producten verkocht om geld op te halen. De producten komen

vooral uit kerstpakketten. Daniël staat bij de rugtassen en video’s, van het laat-

ste zijn al wel wat verkocht, de rugtassen nog niet. Ondertussen blaast hij bal-

lonnen op voor de kinderen. Al zo’n twee jaar is hij actief als vrijwilliger voor de

Voedselbank. ‘Het begon heel kleinschalig en toen we verhuisden naar dit pand

was ik even bang dat de gezelligheid weg zou gaan, maar dat is niet zo. Het ont-

wikkelt zich wel steeds meer en je ziet ook dat de Voedselbank goed is voor soci-

ale contacten. Mensen vinden elkaar hier.’

‘Armoede komt niet alleen voor bij mensen

die schulden hebben of hun heil bij drank en

drugs hebben gezocht’

Niet alle instanties die aanwezig waren zijn in dit artikel aan bod gekomen. Ook

de Kredietbank, Stichting Huis, Maatschappelijk Juridische Dienst, Cliëntenraad

en Plaza Migranta hebben een bijdrage geleverd aan de Open Dag.
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