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Missie 538 haalt 223.207 voedselpakketten voor de
voedselbank
Radio 538 heeft deze week 223.207 voedselpakketten ingezameld tijdens ‘Missie
538’. Het is voor het eerst dat Radio 538 een grote actie organiseert voor de
voedselbank. De eindstand is zojuist bekendgemaakt in een speciale liveuitzending waar alle 538-dj’s onderdeel van waren.
Missie 538 begon maandagochtend en sindsdien is er 24 uur per dag actiegevoerd door de dj’s,
met hulp van luisteraars, artiesten en bekende Nederlanders. Er zijn ruim 31.000 donaties
binnengekomen, 500 acties opgestart vanuit het land, meer dan 10.000 platen aangevraagd.
BN’ers en artiesten kwamen langs in de 538-studio om mee te doen aan de actie, steun te
betuigen of op te treden.
Coco Hermans, Radio Director 538: “Missie Accomplished! We hadden dit succes echt
niet verwacht. Zeker niet omdat het de eerste editie van Missie 538 is. Iedereen van 538 heeft
vijf dagen alles op alles gezet en geknald voor het goede doel. Ongelofelijk dat we zoveel
luisteraars in beweging hebben gekregen en gezamenlijk dit enorme aantal pakketten bij elkaar
hebben gekregen in korte tijd.”
Leo Wijnbelt, voorzitter voedselbanken Nederland: “In één woord fantastisch. Al deze
pakketten vertegenwoordigen een waarde van € 1.116.035,- Namens alle 172 voedselbanken
en 12.000 vrijwilligers wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft om deze Missie tot zo’n
enorm succes te maken. Wat hebben jullie enorm hard gewerkt en wat een positieve energie
hing er in de studio. Hier hadden we alleen maar van kunnen dromen.”
Er lopen momenteel nog acties voor ‘Missie 538’, in januari wordt bekend welk bedrag er
uiteindelijk nog bij komt.
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“Oog voor voedsel, hart voor mensen”
Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist je dat niemand honger hoeft te
hebben als we voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor mens en milieu.
De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat het hardste nodig hebben.
Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten.
Help jij ook mee?
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