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                             VOEDSELBANKEN ZIEN TOENAME VAN AANMELDINGEN 
   DIT IN ONS LAND WAARVAN RUTTE BEWEERT DAT HET GOED GAAT MET ONZE WELVAART 
 

Het is al jarenlang bekend dat de voedselbanken niet meer weg te denken zijn in de lokale samenleving. Vele mensen 

maken langdurig gebruik van het aanbod van voedsel waar de voedselbanken in kunnen voorzien. Ondanks de mooie 

woorden van Rutte, dat we trots moeten zijn op ons land en dat iedereen profiteert van de welvaart waar wij in 

Nederland ons voordeel mee doen, blijkt dat meer dan 160.000 Nederlanders dagelijks afhankelijk zijn van voedsel 

welke de middenstand en het bedrijfsleven beschikbaar stelt aan de voedselbanken. 
Een schande dat in een land als Nederland mensen voor hun dagelijkse noodzakelijke voeding moeten “schooien” bij de 

voedselbanken om de magen van hun kinderen en zichzelf gevuld te krijgen. Wetende dat er in ons land een grote 

hoeveelheid voedsel wordt vernietigd en niet bij de mensen terecht komt. Er is al jaren een kloof tussen arm en rijk en 

deze kloof is alleen maar groeiende. De rijke worden op allerlei manieren in het zadel gehouden, het gehele 

belastingstelsel is gericht om de rijke zoveel mogelijk te ontzien. Het is dan ook niet vreemd dat we in Nederland wel 

een minimumuitkering kennen maar geen maximum inkomen. Door het minimum inkomen zo laag mogelijk te houden 

weet de politiek maar al te goed dat dit beleid tot spanning en druk uitoefenen leidt op de mensen die van het minimum 

aan inkomen afhankelijk zijn. Door weg te blijven kijken naar het onrechtvaardig belastingstelsel en daarmee de rijken 

uit de wind te houden lukt het Kabinet om de samenleving een beeld voor te schotelen dat er vele mensen uit de 

onderkant van de samenleving zijn die profiteren van de welvaart.  
 

Oorzaken en gevolg: 
Er zijn diverse oorzaken waarom mensen langdurig afhankelijk worden en zijn van de afgifte vanuit de voedselbanken. 

De alsmaar stijgende prijzen van boodschappen, energielasten en levensonderhoud en dit in relatie met te weinig 

inkomen draagt ertoe bij dat de mensen maandelijks in grote financiële problemen komen. Hierdoor is men, na maanden 

de eindjes aan elkaar knopen, ten einde raad en om hun kinderen en zichzelf nog enigszins in het leven te houden, meldt 

men zich aan bij de voedselbank. Vele schreiende gevallen zijn alom bekend. Achter vele voordeuren hebben vele 

dramatische momenten zich voorgedaan en doen zich nog steeds voor.  
Het is niet duidelijk hoeveel mensen aanspraak kunnen maken op hulp van de voedselbanken. Het geregistreerde aantal 

van heden is op de dag van morgen alweer achterhaald. In de coronaperiode is landelijk een grote stijging van 

aanvragen op hulp van de voedselbanken vastgesteld. Voedselbanken die het zelf ook steeds moeilijker gaan krijgen om 

wekelijks een gevarieerd noodzakelijk uit basisbehoefte bestaande pakketten aan te bieden.  
Door schaamte en waarschijnlijk ook onwetendheid maken vele mensen nog steeds geen gebruik van het aanbod van de 

voedselbanken. Uit onderzoek is gebleken dat vele mensen niet aan zichzelf willen toegeven dat hij of zij het niet redt 

en een beroep zou moeten doen op de lokale voedselbank.  
 

Wanneer kan ik aanspraak maken op hulp van de voedselbank: 
Uitgaande van een huishouden van twee personen kan deze al aanspraak maken op de voedselbank als zij minder dan € 

350,00 per maand overhouden na aftrek van de vaste lasten. Per gezinslid komt € 100,00 extra bij. Daarbij rekenschap 

houdend dat de prijzen van boodschappen en energie en zorgkosten alsmaar blijven stijgen zal het bedrag van € 350,00 

de aankomende maanden zeker onder grote druk komen te staan en eerder kleiner worden.  
 

Voldoet uw situatie aan bovenstaande, schroom u niet meldt u aan bij de lokale voedselbank: 
Indien u meent dat u aanspraak kan maken op hulp van de voedselbank schroom u niet en meldt u zich aan, vele gingen 

u voor en maken ook nu nog gebruik van deze voorziening. 
Indien u een beroep gaat doen op de voedselbank wenst men wil inzage te verkrijgen in uw financiële c.q. leefsituatie. 

Niet om u ergens op af te rekenen of verwijten te maken maar enkel en alleen om vast te stellen dat u recht hebt op de 

hulp welke de voedselbank u wenst te bieden. 
 

Woord van oprechte dank is dan ook op zijn plaats aan: 
Vele lokale middenstanders en, sponsoren welke de voedselbanken wekelijks van noodzakelijk voedsel voorzien. 

Dankzij hen zijn de voedselbanken in de gelegenheid om aan de lokale burgers de noodzakelijke pakketten aan te 

reiken. 
De vele lokale initiatiefnemers en vrijwilligers welke zorg dragen dat de voedselbanken hun werk kunnen doen. 
 

Informatie via BUS: 
Wenst u informatie over het recht op hulp of omtrent voedselbanken in uw regio dan kunnen wij u deze informatie 

verstrekken. Mail ons, wij dragen zorg dat u zo spoedig mogelijk antwoord krijgt op uw vragen mail naar: 

info@debus.nl 

Tilburg, 28.03.2022            - Bestuur BUS -    www.debus.nl    

mailto:info@debusnl
http://www.debus.nl/
http://www.debus.nl/
mailto:info@debus.nl
http://www.debus.nl/

