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Recordaantal van 45.000 pakketten voor de
voedselbank
Voedselbanken – Vier dagen lang pakken honderden medewerkers van
Unilever, voor het twaalfde jaar op rij pakketten in voor de Voedselbank.
Dit jaar wordt een recordaantal van 45.000 pakketten samengesteld, met
behulp van een aantal partners.

Unilever pakt de pakketten in samen met de partners Bidfood, Rotterdam Ahoy, NIBC, Riedel,

DPG Media, Dr. Oetker, Upfield, Sodexo en Martin Stolze B.V. De helft wordt ingepakt in

Rotterdam Ahoy, de andere helft wordt gelijktijdig ingepakt met partner Bidfood in

Biddinghuizen. Ook voedselbank-ambassadeurs Frank Dane en René Froger zullen

respectievelijk in Rotterdam en Biddinghuizen een steentje bijdragen en helpen met inpakken.

De Unilever-pakkettenactie is sinds het begin in december 2011 uitgegroeid tot een grootschalig

jaarlijks project om klanten van de voedselbank een fijne decembermaand te wensen. Dit jaar is

de bijdrage aan de Voedselbanken extra gewenst door het groeiend aantal klanten dat gebruik

moet maken van de voedselbank, als gevolg van de inflatie en hogere leefkosten. Kirsten

Vermeer, team eindejaarspakkettenactie Unilever Nederland: “Het is verdrietig om te zien dat

er dit jaar een aanzienlijke toename is in het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de

voedselbank.  Samen met onze partners gaan we dit jaar extra hard ons best doen om een totaal

van 45.000 pakketten in te pakken. Op deze manier hopen wij alle huishoudens die bij de

voedselbank zijn aangesloten een hart onder de riem te kunnen steken en te laten zien dat ze er

niet alleen voor staan in de decembermaand.”

⏲

http://nieuws.voedselbankennederland.nl/


De voedselbank kan de hulp ook dit jaar goed gebruiken, zeker in een periode van historisch

hoge inflatie en stijgende energieprijzen, met nog meer klanten van de Voedselbank als gevolg.

Leo Wijnbelt van Voedselbanken Nederland: “We zijn erg blij dat we ook dit jaar huishoudens

door heel Nederland kunnen voorzien van een extra eindejaarspakket. Helaas zien we sinds

begin 2022 een groei van dertig procent in het aantal klanten en de verwachting is dat dit nog

verder zal toenemen. Daardoor zitten we nu al op zo’n 45.000 huishoudens in totaal. We blijven

ons inspannen om directe voedselhulp te leveren aan mensen die dit nodig hebben.

Alle additionele hulp van bedrijven en vrijwilligers is hierbij meer dan welkom.”

Op dit moment worden de kerstpakketten uitgeleverd aan de lokale voedselbanken, om zo alle

huishoudens die bij de Voedselbank aangesloten zijn te kunnen voorzien van een kerstpakket.
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