Open brief aan de Leden van de Tweede Kamer

Blaricum, 17 oktober 2012

Beste mensen van de Tweede Kamer,
Met heel veel plezier mag ik u als Ambassadeur van
gezamenlijke Voedselbanken in Nederland van harte
feliciteren met uw zetel in de Tweede Kamer. De komende
4 jaar bepaalt u mede de toekomst van onze mooie Nederlandse samenleving. Een heftige taak
lijkt me, want er liggen nogal wat uitdagingen…
Toen ik op 30 augustus jl. ‘officieel’ als Ambassadeur benoemd werd, heb ik de belofte gedaan
om vanuit mijn hart de broodnodige boodschap van De Voedselbank bij heel veel Nederlanders
onder de aandacht te brengen. Dat het fenomeen verborgen armoede in Nederland enorm leeft
in de Nederlandse samenleving, is wel gebleken toen mijn tv-programma “Effe geen cent te
makken” en de televisie-benefietavond niet alleen gemiddeld 1,5 miljoen kijkers, maar ook een
grote toestroom van nieuwe klanten bij de Voedselbank…
Als ambassadeur zie ik het als mijn persoonlijke missie om overheid en politiek meer te
betrekken bij de uitdagingen die De Voedselbanken in Nederland in de komende jaren te
verwerken krijgen. Daarom wil ik op deze Internationale Dag van de Armoede graag van de
gelegenheid gebruik maken om uw aandacht voor het volgende te vragen:
DE VOEDSELBANKEN IN NEDERLAND HEBBEN EEN ENORM PROBLEEM!
Toen mijn vrienden Sjaak en Clara Sies in Rotterdam de eerste Voedselbank in 1992 oprichtten,
weet ik nog dat de politiek riep dat binnen 4 jaar De Voedselbank weer overbodig zou zijn. Mooi
niet dus: we zijn nu 10 jaar verder en er zijn er inmiddels 135 in heel Nederland. Iedere week
weer voorzien zij zo’n 30.000 gezinnen van een voedselpakket, omdat zij niet meer rond
kunnen komen. En dat aantal groeit met zo’n 5-10% per maand. Erger nog: er zijn inmiddels al
Voedselbanken met een wachtlijst! Is dit óns Nederland?
Maar het wordt nog erger: De Voedselbank komt steeds vaker eten te kort om nog
verantwoorde pakketten samen te kunnen stellen. Bedrijven hebben het steeds moeilijker,
waardoor steeds minder gezonde levensmiddelen aan De Voedselbank gedoneerd worden.
De pakketten worden daardoor steeds kleiner en voor de komende jaren wordt het mogelijk nog
veel erger. Mijn grootste zorg gaat daarbij vooral uit naar de vele duizenden Nederlandse
kinderen die op dit moment honger hebben, met alle gevolgen die dat voor hun gezondheid en
ontwikkeling heeft! Wat de omstandigheden ook zijn waardoor hun ouders bij De Voedselbank
aan moeten kloppen, we kunnen hun kinderen toch niet zomaar in de steek laten?
Wat kunt ú als Tweede Kamerlid doen?
Vermindering voedselverspilling
Per jaar wordt zo’n 9 miljoen ton voedsel in Nederland verspild. Dat is zo’n 500.000 grote,
dubbele vrachtauto’s. De helft daarvan wordt thuis verspild en de andere helft eerder in de
voedselketen (producent, groothandel, distributie, winkels). Dat is ongelovelijk veel eten waar
De Voedselbank met slechts een heel klein deel al haar klanten probleemloos op het
gezondheidsniveau van de Schijf van Vijf mee kan helpen. Helaas komt slechts 0,1% van al dit
verspilde eten bij De Voedselbank terecht. De rest (99,9%!) wordt vernietigd…

Zou het daarom geen fantastisch idee zijn als er een door de regering ingestelde Task Force
komt die er voor gaat zorgen dat veel meer voedsel vanuit het bedrijfsleven op structurele basis
naar de voedselbanken gaat? Minder verspilling én veel meer mensen worden geholpen!
EU-Voedselhulpprogramma
Toen ik hoorde dat in de afgelopen jaren meerdere kabinetten (en parlementen) hebben
geweigerd om beschikbare EU-subsidies voor armoedebestrijding in Nederland aan te vragen
wist ik niet wat ik hoorde! De mogelijkheden liggen er om problemen op te lossen, maar het is
bewust niet aangevraagd. Dat besluit staat in schril contrast met de enorme wildgroei bij
De Voedselbank. DAT KAN TOCH NIET WAAR ZIJN?!?
En ja: 21 andere EU-landen ontvangen die subsidie wél. Dit jaar en volgend jaar wordt voedsel
ter waarde van een half miljard Euro (!) beschikbaar gesteld. Het voedsel dat Nederland niet
afneemt, ter waarde van 15 miljoen euro, betalen we wél maar gaat naar landen als België,
Luxemburg en Frankrijk. In totaal maken 20 miljoen Europese burgers gebruik van deze
voedselhulp. De huidige EU-regeling loopt af per 31 december 2013. De EU-Commissie en het
Europees Parlement zijn voorstander van een nieuw voedselprogramma per 1 januari 2014.
Besluitvorming wordt aan het einde van dit jaar verwacht. Tot nu toe is Nederland een van de
weinige landen die voorzetting van het EU-voedselprogramma blokkeert.
Daarom dus mijn oproep aan u als parlementariër om samen met mij De Voedselbank te
helpen, want SAMEN kunnen we ervoor zorgen dat de Nederlandse regering er óók is voor
onze eigen mensen die in armoede leven.
Een reactie op deze brief kunt u mij persoonlijk toesturen: renefroger@10jaarvoedselbank.nl.
Uiteraard kunt u uw reactie ook sturen naar de voorzitter van Voedselbanken Nederland:
leowijnbelt@voedselbankennederland.nl.
Samen met 6.200 vrijwilligers en 30.000 Nederlandse gezinnen reken ik op u allen!
In hoopvolle afwachting op uw respons,

René Froger
Ambassadeur van De Voedselbank

PS: Mijn laatste hit “Samen” heb ik aan De Voedselbank opgedragen. “Samen staan we sterk,
Samen zijn we één, Je voelt je nooit alleen!” Het is een lied dat hoop geeft en de kracht van ons
mooie Nederlands prachtig beschrijft. Als lijflied van De Voedselbank staat het symbool voor de
betrokkenheid van de 6.200 vrijwilligers en duizenden donateurs en sponsoren van
De Voedselbank. Iedere keer als ik het zing zie ik die kanjers voor me. Helpt u mee?

