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Zonder traject geen pakket
1. Samenvatting
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Het herstel van onze economie is er nog steeds niet gekomen. Sterker nog, de
verwachtingen zijn nog steeds somber. De Boodschappenmand verwacht dan ook nog een
groei in het aantal mensen dat een beroep moet doen op de Boodschappenmand voor een
gratis verstrekt boodschappenpakket.
Anticiperend op de verwachte groei is de toepassing van de landelijke spelregels
aangescherpt, met name het zogenaamde “grijze gebied” is daardoor fors kleiner geworden.
De Boodschappenmand, de gemeente, “Lumens in de buurt” en de andere maatschappelijke
partijen zijn samen het traject op gestart “zonder traject geen pakket”. Alle cliënten zijn
opgeroepen voor een gesprek en controle; daaruit bleek dat
niet meer voldeed aan de
landelijke norm. Als gevolg van deze opschoonactie zijn we het jaar geëindigd met een
substantieel lager aantal cliënten ( 148 ) dan waarmee we het jaar mee begonnen waren
(174)
Rond de jaarwisseling zagen we echter het aantal nieuwe aanmeldingen weer sterk
toenemen. De verwachting is daarom dat gedurende 2015 het aantal cliënten weer sterk zal
stijgen. Het aantal monden dat in 2015 wekelijks werd gevoed, lag rond 436 gedurende het
begin van het jaar en daalde na de controle naar 432 aan het eind van het jaar.
Ook zijn we dit jaar weer verrast door het groot aantal mensen en organisatie, die met
Sinterklaas en Kerstmis aan de cliënten en de kinderen dachten.
Door een gulle sponsor konden we zelfs de kerstboodschappentas aanvullen met een mooi
kerstpakket voor onze cliënten
In mei 2015 is het zeil in het voorraadlokaal vervangen door tegels.

We zijn verheugd te melden dat de communicatie tussen De Boodschappenmand enerzijds
en de hulpverleningsinstanties anderzijds vorm begint te krijgen.
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Plannen voor 2016
•

•

Samen met de desbetreffende organisaties het traject “zonder traject geen pakket” verder
uit werken. Dit zal hard nodig zijn omdat we wederom vrezen dat het aantal cliënten het
komende jaar hard zal stijgen door alle nieuwe regels van bezuinigingen en extra kosten die
de mensen krijgen.
Omdat we steeds minder aanvoer van voedsel krijgen uit de landelijke organisatie zullen we
als Boodschappenmand Valkenswaard steeds meer in moeten gaan zetten op de plaatselijke
leveranciers van levensmiddelen om het pakket toch zo veel mogelijk op peil te houden.

Zorg voor cliënten
•

•

Steeds meer begint in financieel hulpverleningsland het besef door te dringen dat ondanks
(of misschien juist door?) de uitgebreide regelgeving mensen door de mazen van het sociale
vangnet kunnen vallen. Voor een deel te verklaren door het niet attent genoeg reageren van
cliënten zelf, maar voor een aanzienlijk deel ook veroorzaakt door onduidelijke en
tegenstrijdige regelgeving en het onvoldoende samenwerken van verschillende partijen.
Omdat wij in Valkenswaard met alle berokkende partijen zijn begonnen aan “zonder
traject geen pakket” begint het in Valkenswaard steeds meer structuur te krijgen, maar
zullen we het komende jaar nog hard moeten werken om alles in goede banen te leiden.
De onderlinge samenwerking van de voedselbanken in de regio Z-O Brabant, het zgn.
Cluster Eindhoven, is heel effectief.
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2. Organisatie
De Boodschappenmand heeft de juridische rechtspersoon van een stichting en staat als
zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bestuursleden zijn: Marco van der Steen voorzitter, Jack van Ansem - secretaris, Ad Heesterbeek - penningmeester, Marco van der Steen en
Jack van Ansem – zorgen tevens voor fondsenwerving en voedselwerving, Ad Heesterbeek
begeleidt en regelt binnen de organisatie “zonder traject geen pakket”, met medewerking van
“Lumens in de buurt’ Swi- Novadic Kentron, schuldhulpverlening, bewindvoeringskantoren,
Stichting MEE Zuidoost Brabant en GGZE.
Voor de operationele activiteiten blijft het bestuur wat meer op afstand: de fase van pionieren is
voorbij en gelet op de omvang van de organisatie is er meer behoefte aan structuur gekomen,
met - onontkoombaar – enige vorm van bureaucratie. De dagelijkse operationele leiding is in
handen van algemeen coördinator Bet de Kort.
Hoofd verstrekking voedselpakketten, Theodorus Hoeks.
Doelstelling
De stichting Boodschappenmand Valkenswaard heeft als doel om mensen in Valkenswaard, die
moeten leven onder het bestaansminimum, wekelijks van een voedselpakket te voorzien.
Dit voedselpakket is niet voldoende voor een hele week, maar een aanvulling op de
voedselbehoefte.
Tevens proberen we de sociale contacten van onze cliënten te verbeteren en gaan
We, door onze werkwijze, voedselverspilling op een effectieve manier tegen.
Tenslotte is ons ultieme doel het overbodig maken van de Boodschappenmand Valkenswaard, door
steeds betere samenwerking met de gemeentelijke hulpverleningsinstanties en met hen onze
ervaringen te delen.(wat helaas nog steeds niet lukt, maar we blijven het proberen, de aanhouder
wint!)
We zijn verheugd te kunnen mededelen dat we 6 maart 2015 het groene label van voedselveiligheid
behaald hebben, 95 van de 100 punten, nog niet helemaal perfect maar dan blijft er gelukkig iets
over om met alle vrijwilligers aan te werken.
Vrijwilligers
Een belangrijk kenmerk van de Boodschappenmand Valkenswaard is dat er geen betaalde krachten
in dienst zijn.
Geen van de vrijwilligers, inclusief de bestuursleden, ontvangt enige vergoeding.
Eind 2015 waren er 22 vrijwilligers actief betrokken bij het werk van de Boodschappenmand
Valkenswaard.
Die zijn met elkaar jaarlijks meer dan 9.600 uren actief voor de Boodschappenmand Valkenswaard.
Onder hen zijn mensen uit de bijstand die op deze manier iets voor hun dorp terug willen doen,
mensen in een resocialisatie /re-integratie traject en leerlingen van het voorgezet onderwijs voor
hun maatschappelijke stage.
Verder is een aantal gepensioneerden actief naast mensen die in deeltijd werken en zelfs enkelen
die zich naast hun baan inzetten voor de Boodschappenmand.
Wij denken dat hiermee op royale schaal uiting word gegeven aan het Samen Dorp zijn met de
daarbij behorende ideeën over burgerparticipatie.
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Speciale Boodschappenmand Acties
In 2015 zijn door vele particulieren en (medewerkers van) bedrijven, organisaties en scholen
spontaan acties gevoerd voor de Boodschappenmand.
Door particulieren, Bedrijven en organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scholen inzameling (de Windroos, de Smelen en Dorenhagen, Agnetendal, Schepelweyen
en Belhamel)
NL Doet
Markt voorjaar
Markt ke
Inzameling actie van de kerk.
Jose Pennings, Rob v/d Vegte e.a. maandelijkse verzameling van voedingswaren
Kiwanis
Lionsclub
Omroep Brabant
Kerstpakketten door diverse partijen en particulieren, Plus Korner, Plus Smetsers, Emte,
Jumbo, Albert Heijn, lokale bakkers etc
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Huisvestiging
De centrale opslag en distributie van goederen gebeurt vanuit het pand aan de Barentszstraat 3.
Hier huren wij het oude schoolgebouw van de Zonnewijzer van de gemeente Valkenswaard.
Daar beschikken we over professionele koel- en vriesruimtes.
Een klaslokaal is ingericht voor de opslag van de etenswaren die we elke week ontvangen.
Een ander klas lokaal is ingericht als verwerkingsplek en uitdeelpunt van de voedselpakketten.
Hier zijn elke week 6 vrijwilligers van de Boodschappenmand op woensdag donderdag en vrijdag
de gehele dag mee bezig.
Omdat de landelijke regels op de organisatie van de Nederlandse voedselbanken door de NVWA
flink zijn aangescherpt, met name ook in de regel van de koudeketen moesten we de beide ruimtes
die wij gebruiken voor de bewerking van het voedsel flink aanpassen en opknappen. Hier worden
medio mei ook tegels in gelegd.
. Wij hebben 2 ruimtes omgebouwd en ingericht als kantoor en ontvangstruimtes voor onze
cliënten.
Door dat we gestart zijn met “Zonder traject geen pakket” hebben mevrouw Bet de Kort en Ad
Heesterbeek er binnen de organisatie een behoorlijke taak bij gekregen om dit in goede banen te
leiden.
Voor Lumens in de buurt”, Ggze, Novadic Kentron en de andere organisaties die nauw betrokken
zijn bij “zonder traject geen pakket” hebben wij ook een kantoorruimte ingericht.
Dan hebben we nog 2 klaslokalen ingericht voor de kleding die wij ontvangen en die we vandaar
uit weer uitdelen aan de klanten van de Boodschappenmand.
De aula is de centrale ontvangstruimte voor onze klanten en hebben we ingericht als grote
huiskamer.
Hier hopen wij te bereiken dat onze klanten toch steeds meer participeren binnen onze gemeente en
dat wij hen uit het sociale isolement kunnen helpen waar deze mensen vaak in zitten.
Naast de noodhulp willen wij graag op het belang van het doorbreken van het sociaal isolement van
(een deel van) onze cliënten wijzen.
Ze kunnen onder het genot van een kopje koffie met lotgenoten – zonder schaamte – van gedachten
wisselen over hun problemen en mogelijke oplossingen.
In het kader van de participatie en het tegengaan van sociaal isolement worden er een paar keer per
jaar workshops gegeven door middel van een hobbyclub.
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Doorverwijzing
Omdat de Boodschappenmand zich nadrukkelijk beperkt tot het geven van noodhulp is van meet af
aan onze inzet geweest om onze cliënten in contact te brengen met de reguliere hulpverlening.
Daartoe zijn er intensieve contacten met de gemeente, Lumens in de buurt en alle andere instanties
die daar voor nodig zijn.
Toelatingscriteria
Om een boodschappenpakket te kunnen krijgen moeten cliënten voldoen aan strenge (landelijke)
normen.
Een alleenstaande die na aftrek van gedefinieerde vaste lasten per maand minder dan € 180,00
overhoudt voor eten en kleding komt in aanmerking voor een boodschappenpakket.
Voor elke volwassene meer wordt het normbedrag verhoogd met € 60,00 en voor elk kind met
€ 50,00.
Dit zijn de per 1 januari 2013 aangepaste bedragen.
Ondanks deze strakke normering komen er wekelijks nieuwe aanvragen bij.
De inkomensnorm is de enige norm: Oorzaak, maatschappelijke status, religieuze overtuiging en
dergelijke, zijn geen criteria.
Wel verwachten we van onze cliënten een actieve inbreng bij de terugkeer naar zijn of haar
zelfredzaamheid.
Het is ons beleid dat onze hulp altijd aanvullend moet zijn op datgene wat mensen zelf worden
geacht te doen.
Om die reden is ons uitgangspunt dat de inhoud van onze boodschappenpakketten in principe niet
meer moet zijn dan voor circa 4 dagen nodig is.
Ook door de samenwerking met hulpverleningsinstanties voor “zonder traject geen pakket”
krijgen we steeds meer grip op dit geheel.
Volgens de algemene regels van De Voedselbanken Nederland mogen de cliënten maar 3 jaar
gebruik maken van een voedselbank, door de betere samenwerking van de juiste instanties binnen
onze gemeente is dit steeds beter realiseerbaar.
Wel moeten we nog wekelijks gebruik maken van de noodpakketten voor mensen die bij ons
aankloppen, dit zijn ongeveer 10 stuks per week.
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3. Hulpverlening
De Boodschappenmand biedt op een laagdrempelige manier hulp die binnen zeer korte termijn
beschikbaar komt, met een minimum aan bureaucratie en op menselijke maat gesneden.
De hulp van de Boodschappenmand is noodhulp in de vorm van het wekelijks gratis verstrekken
van voedsel.
Met deze hulp kunnen onze cliënten 3 á 4 dagen per week in hun primaire levensbehoeften
voorzien: de gang naar de winkel blijft noodzakelijk!
De gemiddelde waarde van een wekelijks boodschappenpakket bedraagt per 20-12-‘15 circa. €
43,00,
Dit betekent dat wij voor ruim € 9615,11 per week aan noodhulp hebben verstrekt in 2015 ( op
jaarbasis > € 49996,97)
Zoals verwacht en gevreesd zagen we tegen het einde van het jaar het aantal nieuwe meldingen
sterk stijgen. Dit bevestigd het idee dat gedurende 2016 het aantal cliënten verder zal oplopen, net
als de landelijke tendens.
Omdat we het belangrijk vinden dat nieuwe cliënten in contact worden gebracht met de
professionele hulpverlening, is met de gemeente afgesproken dat we de cliënten die daarvoor in
aanmerking komen, zoveel mogelijk hiernaar zullen doorverwijzen.
Ook de gemeente vindt dit erg belangrijk.
Redenen voor aanmelding
Belangrijke redenen voor aanmelding bij de Boodschappenmand zijn:
• Geen inkomen in afwachting van een uitkering.
• Hoge schulden in afwachting van een uitkering.
• Hoge schulden en niet in een traject van schuld-hulpverlening.
• Te weinig leefgeld via bewindvoering.
• (tijdelijk) geen inkomen omdat er geen recht bestaat op een uitkering, o.a. zzp-ers.
• Denk ook aan scheiding/overlijden partner etcetera

Ontwikkeling en doorstroom cliëntenbestand
Sinds de start van mevrouw De Kort met haar Boodschappenmand in 2005 met 5 cliënten is er
vrijwel ieder jaar sprake van groei.
Van 5 pakketten bij de start is het aantal in 2015 toegenomen tot een gemiddeld van ongeveer 140
pakketten per week.
Het aantal monden lag gemiddeld bijna op 468.
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4. Vervoer
Voor het vervoer van het voedsel, het ophalen bij leveranciers en de aangeboden extra
sponsoracties van winkeliers en de horeca beschikken we over een nieuwe beste bus een Mercedes
Benz sprinter 511CDI met koelinstallatie van bouwjaar 2007
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5. Voedselaanbod en werkwijze
Het verkrijgen van voedsel blijft binnen onze stichting een hoofdactiviteit.
De verwachte toename van het aantal cliënten in 2016 noopt ertoe om meer voedsel te verwerven.
Daarnaast willen wij onze doelstelling blijven realiseren, om voor 3 á 4 dagen per week een
basispakket aan te bieden.
Speciale acties
Ook het afgelopen jaar hebben veel scholen en andere organisaties zich ingezet voor de
Boodschappenmand.
Bedrijven en particulieren
Een aantal particulieren bracht hun kerstpakket naar de Boodschappenmand: zij hebben genoeg en
op deze manier konden onze cliënten ook eens wat extra’s krijgen.
Daarnaast zijn er bedrijven die hun “overtollige” kerstpakketten bij de Boodschappenmand
bezorgden.
6. Financiën
Gegeven de doelstellingen van de Boodschappenmand wordt voedsel ingezameld dat door
leveranciers gratis wordt aangeboden en waarvan de kwaliteit is gewaarborgd.
Het voedsel wordt vervolgens ook gratis uitgedeeld aan de cliënten.
De Boodschappenmand genereert dus géén eigen inkomsten, terwijl er toch kosten moeten
worden gemaakt om ons werk te kunnen doen. Voor onze inkomsten zijn we
derhalve afhankelijk van giften van particulieren, instellingen en bedrijven en van
subsidies van de (gemeentelijke) overheid. Een overzicht van sponsoren vindt u in
bijlage 1.
Stichting De Boodschappenmand Valkenswaard heeft een ANBI-status (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Deze is gekoppeld aan het fiscaal nummer:
NL8145 55 548 en deze status is een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid
van giften aan goede doelen.
Subsidies
Voor 2015 heeft de gemeente Valkenswaard een subsidie toegekend van €14.432
onder voorwaarde dat wij met het traject zonder traject geen pakket zouden starten.
Giften en donaties
De overige exploitatiekosten worden betaald uit giften en donaties van
particulieren en bedrijven.
Wij merken dat er veel mensen in de samenleving zijn die onze cliënten een warm
hart toedragen. In totaal hebben vele tientallen particulieren giften aan ons
gegeven tot een totaalbedrag van € 5.349,00
Daarnaast hebben bedrijven en instellingen (m.n. kerken) en charitatieve fondsen
donaties gedaan van in totaal € 8.885,00
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7. Samenwerking
Landelijk en regionaal
Er zijn in Nederland 148 voedselbanken actief, waar ca. 6.000 vrijwilligers zich
inzetten om ca. 25.000 gezinnen (88.000 monden) te ondersteunen.
Met name vanwege de toenemende behoefte aan samenwerking op het gebied van
voedselverwerving is begin 2009 de stichting Voedselbanken Nederland opgericht.
Door deze nieuwe organisatiestructuur zijn m.n. landelijk opererende voedsel leveranciers
(fabrieken, groothandels en winkelketens) steeds meer bereid om overtollige voorraden niet langer
te vernietigen, maar ze ter beschikking te stellen van de voedselbanken.
De ervaringen zijn positief.
Door deze organisatievorm zijn voedselbanken ook steeds beter in staat om zelf zorg te dragen
voor een goede distributie tussen de aangesloten voedselbanken onderling.
Door deze samenwerking binnen de regio Brabant/Zeeland naar een hoger niveau te brengen, is een
wat grotere variatie in het voedselpakket gerealiseerd.
Toch houden we een chronisch tekort aan m.n. zuivel, koffie, pasta, olijfolie, rijst, conserven
groente en fruit.
In de regio Brabant/Zeeland speelt de voedselbank Eindhoven een actieve en belangrijke rol. Het
voor deze regio centrale Distributiecentrum is gevestigd in Tilburg.
De autonomie van de lokale voedselbanken blijft overigens uitgangspunt.
Onderlinge samenwerking in Z-O Brabant
Er bestaat een intensieve samenwerking met de voedselbanken in het zogeheten
“Cluster Eindhoven”, een samenwerkingsverband waarbij alle voedselbanken in Z.O.-Brabant zich
hebben aangesloten.
In 2011 is het cluster uitgebreid de Limburgse voedselbank van Weert, zodat het aantal
samenwerkende voedselbanken in en om Eindhoven nu op tien komt.
In dit cluster werken de volgende voedselbanken samen: Eindhoven, Best/Oirschot, Bladel,
Deurne, Geldrop/Mierlo, Nuenen, Valkenswaard, Veldhoven, Bergeijk en Weert
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8. Verwachtingen 2016
Hoewel de voortdurende zorg voor een goed voedselaanbod en het verkrijgen van
de benodigde financiën voor onze lopende operatie voortdurend aandacht van het
bestuur zullen vragen, is er een aantal onderwerpen waaraan we in 2016 bijzondere aandacht
moeten besteden:
- Nieuwe koelcel plus nieuwe vriescel,2 laptops.
- Oprijplaten en trollyvervoer voor het vervoer van voedsel het zgn. ergonomisch werken.
Noodhulp blijft noodzaak
Zolang de hulpverlening in ons land en in onze gemeente georganiseerd blijft
zoals die is: veel organisaties met elk hun eigen set van regels en richtlijnen en
elk hun eigen financieringsbronnen, zullen er ook vangnetten nodig blijven.
Zelfredzaamheid is een groot goed dat je iedereen toewenst, maar we moeten
onze ogen niet sluiten voor de mensen die om wat voor redenen dan ook dat even
niet kunnen.
Deze “zwakken in de samenleving” hebben de gezamenlijke inspanning van professionals en
vrijwilligers broodnodig.
Structurele hulp blijft net zo nodig
Op dit moment komen de meeste cliënten via een doorverwijzing van de officiële
hulpverleningsinstanties bij ons en zijn daarmee voorzien in een “traject” Zonder traject geen
pakket.
Echter ook aan degenen die buiten deze instanties om worden aangemeld stellen we de
eis dat zij actief werken aan herstel van hun zelfredzaamheid.
In 2016 zullen we samenwerking intensiveren met vrijwilligersorganisaties die deze rol op zich
kunnen nemen.
We hopen hiermee dat we in 2016 als Boodschappenmand niet alleen noodhulp leveren,
maar voor onze cliënten ook een start kunnen faciliteren op weg naar hun te herwinnen
zelfredzaamheid, onder meer door ze te verwijzen naar “Lumens in de Buurt” voor screening of
door schuldhulpverlening na aanvoeren van de financiële gegevens. Onder andere
Vacatureverstrekking voor cliënten.
Ontwikkeling van ons cliëntenbestand
Ondanks de bovengenoemde samenwerking en die met de gemeentelijke instanties en “Lumens in
de buurt” denken we dat in 2016 de groei van het cliëntenbestand relatief groot zal zijn.
De economische vooruitzichten en de daarmee samenhangende overheidsbezuinigingen
respectievelijk lastenverzwaringen voor bedrijfsleven en burgers laten zich voelen.
Het hoge aantal nieuwe aanmeldingen in de laatste maanden is een bevestigende indicatie van de in
2016 te verwachten toeloop. Helaas is er nog niets verbeterd.
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Ontwikkeling van het voedselpakket
Vorig jaar spraken we de ambitie uit om de omvang van het gemiddelde voedselpakket uit te
breiden door:
- het aantal dagen waarop de cliënten hiermee in hun primaire behoeften kunnen
voorzien te verhogen 3 naar 4 dagen
- het verhogen van de variatie door een aantal producten toe te voegen die nu
nog stelselmatig ontbreken: zuivel, koffie, pasta, olijfolie en rijst.
Hiermee zou de gemiddelde waarde van een voedselpakket van ca. € 34,= naar
het streef-gemiddelde van ca. € 43,= stijgen. Dit is gerealiseerd, de schijf van 5 halen we niet elke
week!!(Bron: onderzoek VU Amsterdam afd. Gezondheidswetenschappen)
Door de economische crisis is het voedselaanbod veel minder geworden.
De producenten zijn zuiniger gaan produceren (minder overschotten) en veel winkeliers bieden aan
het eind van de dag hun restproducten goedkoper aan.
Het is prijzenswaardig dat er op deze manier minder voedsel wordt verspild.
Jammer dat er steeds minder voedzame producten naar de voedselbank komen.
Een ander fenomeen waar we in toenemende mate mee worden geconfronteerd zijn
handelaren die overtollige voedselvoorwaarden opkopen voor de export of om
deze te verwerken tot veevoer.
Dit alles heeft geleid tot plannen om grote Nederlandse supermarktketens aan ons
te binden.
Helaas is gebleken dat de boycot van Rusland voor groenten en fruit effectief niets opgeleverd
heeft voor de voedselbank.
Investeringen
Omdat de landelijke regels op de organisatie van de Nederlandse voedselbanken door de NVWA
flink zijn aangescherpt, met name ook in de regel van de koudeketen moesten we het vervoer van
de goederen aanpassen en een nieuwe vriescel aangekocht ism oranjefonds.
De reserveringen zijn verder gegaan naar het onderhouden van onze installaties.
De Boodschappenmand draait geheel op vrijwilligers die dit helemaal belangeloos doen; als enige
tegenpresentatie krijgen zij op de dagen dat ze werken op de Boodschappenmand een maaltijd
aangeboden.
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Publiciteit
De Boodschappenmand Valkenswaard is geen hype meer en armoede blijft ons gezelschap houden.
De Boodschappenmand wil door de vangnetfunctie die zij vervult een partner zijn in het zoeken
naar oplossingen van problemen die met armoede samenhangen.
Het streven van de Boodschappenmand blijft dat het op termijn niet meer nodig zal zijn dat deze
vorm van hulpverlening in stand wordt gehouden.
Door het traject “Zonder traject geen pakket” hopen we dat we de cliënten binnen 3 jaar zo ver
hebben dat ze weer normaal aan onze maatschappij kunnen deelnemen.
Op dit moment is dit echter nog een utopie en zullen we het noodzakelijke werk van de
Boodschappenmand onder de aandacht van het publiek moeten blijven brengen.
Maar wij zijn binnen Valkenswaard samen met de benodigde instanties op de goede weg om deze
doelstelling toch te kunnen realiseren in de toekomst mede dankzij de lokale pers en sociale media.
9. Slotwoord
Stichting De Boodschappenmand Valkenswaard kan alleen bestaan dankzij de belangeloze inzet
van onze vrijwilligers en de materiële steun van het bedrijfsleven, de overheid, instellingen en heel
veel particulieren.
Dat zo velen dit ook daadwerkelijk doen is uitermate stimulerend en daarvoor willen wij – ook uit
naam van onze cliënten - graag onze dank uitspreken.
Het bestuur van de Stichting De Boodschappenmand Valkenswaard.
Valkenswaard 31 maart 2016
Marco van der Steen – voorzitter
Jack van Ansem – secretaris
Ad Heesterbeek – penningmeester
Bet de Kort - algemeen coördinator
Mariëtte Schuman - coördinator
Theodorus Hoeks - Hoofd verstrekking voedselpakketten
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