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Beste ouders/verzorgers,

Van 12 tot en met 16 december houden we in alle klassen weer een kerstinzamelactie
voor de Voedselbank. De organisatie is hoofdzakelijk in handen van onze ambassadeurs.
Dat zijn kinderen van de groepen 6 tot en met 8 die de afgelopen weken hard hebben
gewerkt om de actie tot een succes te maken. Ze vertellen er zelf alles over in deze
themabrief.
Wat mogen we allemaal inzamelen?
Filippa (6A): “Houdbare dingen, zoals rijst, pasta en couscous. Ook gezond eten in blik
hebben ze nodig, zoals groente, vis en pastasaus met groente en kruiden.”
Leander (6B): “Wat we niet mogen verzamelen zijn verse dingen, zoals fruit, vlees en
brood. Dat is wel gezond maar het wordt ook snel rot. De Voedselbank krijgt alle verse
dingen van supermarkten en dan gaat het direct in de vriezer.”
Hoe wordt al het eten ingezameld op school?
Jeltje (8A): “We zetten doosjes van de Voedselbank in de gang bij elke klas. Iedereen
kan daar voedsel in doen. Aan het eind van de week haalt de Voedselbank alles op. Het is
wel belangrijk dat de doosjes niet versierd of dichtgeplakt worden!
We gaan dit jaar ook een leuke wedstrijd doen. De klas die de meeste doosjes vult, mag
als beloning van juf Trix een kwartier langer buitenspelen.”
Wat doen jullie als ambassadeurs voor de Voedselbank?
Filippa: “Wij zijn bij de Voedselbank langsgeweest en hebben gekeken hoe het daar is.
We hebben allemaal vragen gesteld en met deze informatie gaan we langs de klassen
zodat alle kinderen weten wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld wat je mag meenemen voor
de Voedselbank, en hoe de Voedselbank werkt.”
Nori (8B): “We willen de school duidelijk maken wat de Voedselbank is. Ik help daarmee
door samen met Sien en Yuli een presentatie te geven voor groepen 1, 2 en 3. Toen we
bij de Voedselbank waren, maakte ik foto’s.”
Leander: “Filippa en ik hebben een powerpoint gemaakt. We gaan die laten zien in de
groepen 4 tot 8. Daarin zit ook een filmpje. Kinderen uit onze groep hebben gefilmd
toen we bij de Voedselbank waren en Jarvik heeft daar één film van gemaakt”.
Lieve (6B): “Ik praat met klasgenoten en help om dingen te maken.”
Kees (7A): “Ik schrijf stukjes voor de schoolkrant over de Voedselbank en ik maak een

grote poster die in de school komt te hangen zodat mensen van de actie voor de
Voedselbank weten.”
Wat heeft het meest indruk op jullie gemaakt bij het bezoek aan de Voedselbank?
Nori: “Iedereen die daar werkt is vrijwilliger, ik vind dat heel goed van die mensen.”
Kees: “Dat mensen die bij de Voedselbank werken daar ook klant zijn soms. Dat vond ik
heel bijzonder. Ze krijgen hulp en ze helpen weer andere mensen.”
Lidewij (7A): “De enorme vries- en koelcel omdat je daar anders niet zo snel komt.”
Lieve: “De koelcel! Stel je voor dat je thuis in je vriezer zou zitten!”
Waarom is het zo belangrijk dat we allemaal meedoen?
Lidewij: “Voor de mensen die geen geld hebben of eten hebben is het belangrijk. Dan
kunnen ze het weinige geld dat ze hebben aan kleren of een huis besteden.”
Nori: “Wij hebben genoeg geld om eten te kopen maar er zijn mensen die dat helemaal
niet hebben. Ik vind dat iedereen het recht heeft om gewoon eten te hebben, daarom
ben ik ook ambassadeur van de Voedselbank geworden.”
Filippa: “Ik vind het fijnste om te weten dat er zoveel gezinnen kunnen worden geholpen
door de Voedselbank. Omdat ik vind dat ze hulp nodig hebben.”

Wist u dat…

… alleen al in Amsterdam meer dan 1.250 kinderen (jonger dan 18 jaar) afhankelijk zijn
van de Voedselbank?
… in Nederland 734.000 huishoudens in armoede leven, waar ruim 421.000 minderjarige
kinderen opgroeien? Dat is 1 op de 9 kinderen!
… er in Nederland 520 uitgiftepunten zijn van de Voedselbank?
… al die Voedselbanken samen wekelijks 85.000 mensen voeden?
… in 2015 in totaal 1,8 miljoen voedselpakketten werden geleverd aan 35.000
huishoudens?

U doet toch ook mee?

De ambassadeurs tijdens het bezoek aan de Voedselbank op 31 oktober 2016
(in alfabetische volgorde en niet allemaal op de foto):

Clint (8A), Django (8B), Filippa (6A), Jarvik (8B), Jeltje (8A), Kees (7A), Leander (6B), Lidewij (7A), Lieve (6B), Nori
(8B), Sien (8B) en Yuli (8B).

De inzamelactie wordt twee keer per jaar georganiseerd, in december en in april.
Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich aanmelden als ambassadeur. Zij gaan op
bezoek bij de Voedselbank en komen een viertal keer op school bij elkaar om samen te
bedenken hoe ze campagne gaan voeren. In groepjes gaan ze vervolgens aan de slag: een
verslag schrijven voor de website, een boekje maken, een filmpje monteren,
fotograferen, posters maken, en presentaties voorbereiden en geven in alle klassen.
De kinderen worden in de uitvoering van hun ideeën ondersteund door meester Marcel
de Haan en 2 ouders van de Goede Doelen Commissie, Silvia Russel en Lara Geeurickx.
Wilt u volgende keer ook graag helpen of wilt u meer weten over de activiteiten van de
werkgroep, mail dan naar goededoelpiethein@gmail.com. Meer informatie over de
Voedselbank vindt u op www.amsterdam.voedselbank.org.

De themabrieven zijn een initiatief van ons team om u beter te informeren over de
keuzes die we maken en het werk dat we achter de schermen verrichten. De eerder
verschenen themabrieven vindt u op www.basisschoolpiethein.nl onder de kop ‘Nieuws’.

