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Op 6 januari is de Voedselbank in Vlaardingen gestart met een nieuwe opzet. Geen 
standaard voedselpakketten meer, maar een winkel waar de klanten van de Voedselbank, 
afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, zelf artikelen kunnen uitkiezen. De 
winkel is gevestigd aan de Van Baerlestraat 99, tegenover de supermarkt van Albert Heijn in 
de Westwijk. Er is dus nog maar één locatie waar klanten terecht kunnen. 

De winkel is op donderdag en vrijdag geopend. Wekelijks worden 230 gezinnen bestaande 
uit meer dan 500 personen van bediend, met als uitgangspunt dat wordt voorzien in de 
behoefte aan voedsel voor 3 dagen per week.  

Elke klant meldt zich aan de balie. Afhankelijk van de gezinssamenstelling krijgt hij of zij een 
kleurcode en een winkelwagentje. Een medewerker assisteert dan met het uitzoeken van de 
producten. Over het algemeen zijn klanten tevreden over de opzet. Het is alleen voor 
sommigen van hen lastig dat er maar één winkel is voor heel Vlaardingen en dat er in Holy 
en het Centrum geen uitgiftepunt meer is. 

Een groot deel van de vaste kosten van het pand wordt gesubsidieerd door de gemeente 
Vlaardingen. Dat betekent dat de giften voor het grootste deel kunnen worden besteed aan 
de inkoop van voedsel. De opzet om maximaal te worden voorzien van voedsel door 
sponsoring van supermarkten blijft gehandhaafd. De Voedselbank prijst zich gelukkig met de 
voortdurende ondersteuning van het werk door particulieren, bedrijven, stichtingen, kerken 
en gemeente. Zo is er in de verschillende kerken elke maand inzameling voor één soort 
product. Dat is een doorslaand succes!  

Ontbrekende producten worden apart ingekocht. Daar is geld voor nodig. Vandaar dat de 
Voedselbank Vlaardingen is aangewezen als lokaal project van de Vastenactie! 

Wilt u bijdragen aan de projecten van Vastenactie 2023? 

Uw gift voor de projecten van de Vastenactie kunt u overmaken naar:  

NL82 INGB 0000 5562 94 van actierekening MOV-ZWO, o.v.v. Vastenactie of via 

bijgaande QR-code 

 


