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Vrijwilligers Voedselbank werken voedselveilig
vervolg van pagina 25
RAALTE – De vrijwilligers van

Voedselbank Raalte zijn opgeleid door Scienta Nova en hebben daarvoor een certificaat ontvangen. ,,Dit Raalter adviesbureau over voedselveiligheid ondersteunt en adviseert ons als
Voedselbank geheel kosteloos
over alle zaken die daarmee te
maken hebben”, zo vertelt voorzitter Frans Rouwenhoff. ,,Onze
vrijwilligers weten nu precies
wat houdbaarheid is en kunnen
eventueel bederf gemakkelijk
herkennen en voorkomen. Verder zijn zij nu goed op de hoogte van de strenge regelgeving zoals vastgelegd in bijvoorbeeld
HACCP. Dat staat voor ‘Hazard

Analysis Critical Control
Points’. Het is een analyse van
kritische punten in het hele productieproces die gevaarlijk kunnen zijn voor de voedselveiligheid. Dat geldt ook voor de samenstelling en verstrekking van
voedselpakketten.”
Via de grote inzamelingsactie
die RTV Oost in december hield
voor de Overijsselse voedselbanken heeft de Voedselbank Raal-

䊳 Vrijwilligers weten precies
wat houdbaarheid is en kunnen bederf gemakkelijk herkennen en voorkomen
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te inmiddels de producten ontvangen. ,,Alles is keurig opgeslagen. Van accountantskantoor
De Jong & Laan hebben we stellingen gekregen. Daarmee is ons
magazijn opgebouwd. Het geheel ziet er fraai en overzichtelijk uit. We beschikken inmiddels ook over een koel- en vriestransportwagen. Deze haalt vrijdag de zogenaamde bulkproducten op bij het Regionaal Distributie Centrum van de Voedselbank Deventer. Daar worden hele grote partijen levensmiddelen ingezameld en vervolgens
verdeeld over de in de regio gevestigde voedselbanken. Wij vullen dat dan in Raalte zelf aan
met eigen producten. Met Echte
Bakker Jorink en Bakkerij Van

der Most in Raalte zijn bijvoorbeeld al goede afspraken gemaakt over het ophalen van
brood voor onze cliënten.”
De actie net voor de kerstdagen
om donateurs voor de Voedselbank Raalte en omstreken te
krijgen heeft tot nu toe een kleine honderd positieve reacties opgeleverd. Voorzitter Rouwenhoff had op meer respons gehoopt. ,,Waarschijnlijk is de actie toch een beetje ondergesneeuwd geraakt in die drukke
feestdagen. We kunnen in ieder
geval nog een hoop donateurs
gebruiken die ons maandelijks
met een kleine bijdrage willen
steunen. Aanmelden kan heel
snel via onze site www.voedselbankraalte.nl.”
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