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Oekraïense voedselbank op bezoek
Op 24 en 25 mei jl. brachten Nadiya Borysenko en Nataliia Radetska, twee bestuursleden van

de Oekraïense voedselbankorganisatie, die al sinds 2014 lid zijn van de Europese Federatie van

Voedselbanken (FEBA), een bezoek aan Voedselbanken Nederland waarbij Tom Hillemans de

gastheer was. Met FEBA-ondersteuning zijn ze bezig om een plan op te stellen hoe zij de

voedselbankactiviteiten na de oorlog moeten voortzetten omdat er nu door de oorlog heel veel

zaken zijn gewijzigd. Om ideeën op te doen hebben ze gevraagd of wij ze wilden vertellen hoe

het in Nederland precies werkt zodat ze van die ervaringen gebruik kunnen maken bij het

ontwikkelen van dit plan. Dit bezoek hebben we gecombineerd door de eerste dag ook de

president van FEBA (Jacques Vandenschrik) en de Secretaris Generaal (Angela Frigo) uit te

nodigen om over al deze zaken te overleggen. Hierbij waren namens Voedselbanken Nederland

ook vier bestuursleden aanwezig, naast Tom Hillemans ook Robert Schotman

(penningmeester), Pieter Nijman (voedselverdeling & logistiek) en Henk van der Meer

(voedselveiligheid. Op woensdag hebben de dames een uitgebreid bezoek gebracht aan de

Voedselbank Arnhem waarbij ook Rob van Gerven (bestuurslid klanten) namens VBN aanwezig

was. Maar ook kwam de invulling van de noodhulp nu ter sprake. Afgesproken werd dat er elke

week een grote vrachtauto vanuit België naar de voedselbanken in Oekraïne gaat met een

assortiment aan producten. De tweede dag werden eerst het RDC en voedselbank in Arnhem

bezocht, alwaar zij de vele werkprocessen konden zien. Hierna naar een uitgiftepunt in Arnhem

en een uitgiftepunt met een winkelconcept. De dames zijn met een schat aan informatie weer

huiswaarts teruggekeerd. Tekst bij foto: Van links naar rechts: Henk van der Mee, Angela Frigo,

Nataliia Radetska, Jacques Vandenschrik, Nadiya Borysenko, Tom Hillemans, Pieter Nijman en

Robert Schotman.
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