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Afbeelding: ANP 

De voedselbanken verkeren als gevolg van corona in crisis. Overal in het land lopen de problemen de 

organisatie over de schoenen. Ook Limburg luidt de noodklok.  

Pien de Bruin, bestuurslid van Voedselbanken Nederland. ,,We hebben 170 Voedselbanken en 
overal zijn de problemen verschillend. De een kampt met een tekort aan etenswaren, de ander 
heeft een zeer kwetsbare vrijwilligersgroep, een derde heeft een te kleine locatie waar mensen 
niet voldoende onderlinge afstand kunnen bewaren. Het is héél hard improviseren overal.”  

Video: Voedselbank: ‘Als mensen dit koopgedrag blijven hanteren komen wij in de 
problemen’ 

Hannie Verweij, oprichter van de Voedselbank Zuid-Limburg: ,,Het is crisis, zeker!” Er dreigen 
grote tekorten aan met name verse producten als fruit, groenten en aardappelen. ,,En vooral 
brood! Als bakkers en groenteboeren stagneren, hebben wij ook niks meer.” De Voedselbank 
heeft begin van de week nog veel aangeleverd gekregen van hotels, restaurants en dagverblijven 
die gingen sluiten. ,,Maar nu is alles dicht en is het elke ochtend crisisoverleg, kijken wat we die 
dag kunnen doen.” De Zuid-Limburgse Voedselbank bedient negenhonderd gezinnen in 
armoede, verspreid over vijftien uitdeelpunten. ,,Voor deze week hebben we nog genoeg eten, 
maar volgende week? Dat is kijken in een glazen bol. Met name de verse producten wordt een 
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probleem. En de voorraad conserven en potten willen we eigenlijk niet aanspreken want dan 
hebben we in de zomer niets meer.”  

Enorme run 

Tegelijk met de groeiende tekorten is er een enorme run op de Voedselbank. ,,Mensen melden 
zich massaal aan, in paniek, vanuit het idee dat ze straks niets meer hebben.” De Voedselbank 
heeft inmiddels een opnamestop. ,,We willen voorkomen dat we onze vaste klanten straks niet 
meer kunnen bedienen. Die gaan vóór.” Ook noodpakketten worden niet meer uitgedeeld. 
,,Normaal delen we die zo’n twee à drie per week uit aan mensen die heel acuut echt niets meer 
te eten hebben. Nu zouden we die wel honderd per week kunnen uitdelen.” 

Ook wordt de organisatie overspoeld met aanbod van hulp. ,,Maar we krijgen het niet eens 
gecoördineerd. Ons gebied is zó groot en zó verspreid. We willen voorkomen dat allerlei mensen 
overmatig op en neer gaan rennen om zelf voedselpakketten bij mensen voor de deur te zetten, 
want dan wordt de corona alleen maar meer verspreid. Onze klanten behoren toch al tot de 
meest kwetsbare groep, ze hebben vaak een zwakke gezondheid.” Op dit moment heeft de 
Voedselbank het meeste behoefte aan houdbare producten die vers kunnen vervangen én aan 
brood, aldus de Zuid-Limburgse initiatiefneemster. 

Tekst gaat verder onder de foto 



 
Foto: Peel en Maas 
Dubbel zo hard getroffen 

De cliënten van de Voedselbank worden ook dubbel zo hard getroffen door het hamstergedrag 
van anderen, zegt ze. ,,In de winkel zijn de goedkope varianten van bijvoorbeeld toiletpapier weg 
en dan worden ze gedwongen om een duurder artikel te nemen. Terwijl ze toch al zo weinig geld 
hebben.” Ze vertelt dat er landelijk een brief is verzonden aan de regering, met een voorstel voor 
financiële ondersteuning in de vorm van tegoedbonnen voor winkels. Vrijdagmiddag hoort de 
Voedselbank wat de rijksoverheid kan betekenen, aldus landelijk woordvoerster De Ruig. 

In Noord-Limburg is de situatie niet veel anders. Gerda Van Stelten, voorzitter van de 
Voedselbank Limburg-Noord: ,,Er moet iets gebeuren, anders gaat het fout. De magazijnen raken 
leeg, dit houden we geen twee maanden vol. We zullen érgens eten vandaan moeten halen.” 
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Van Stelten: ,,In het begin van de week kregen we héél veel producten van restaurants die 
moesten sluiten. De gemeente Venray heeft ambtenaren ter beschikking gesteld om mee te 
helpen sorteren. Maar donderdag tijdens de ophaalronde bij supermarkten merkten we al dat er 
veel minder is. Met name vlees en brood. Dat is wel zorgelijk.” 

Lege schappen 

De lege schappen als gevolg van hamstergedrag hinderen de Voedselbaken enorm, aldus de 
voorzitter. ,,Onze klanten hebben tóch al een kleine portemonnee, dus geen voorraad en ze 
kúnnen niet eens hamsteren.” De Voedselbank plaatste zelfs een oproep in het plaatselijk 
weekblad Peel en Maas om te stoppen met hamsteren. 

In kerken in Sittard worden mensen met plakkaten opgeroepen houdbare levensmiddelen in te 
leveren ten behoeve van de Voedselbank, als blijk van naastenliefde’. ‘Op deze manier kan het 
gebed des Heren (“Geef ons heden ons dagelijks brood”) een nieuwe en geloofwaardige 
toepassing krijgen. 
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