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Nu meer mensen door hun reserves heen raken, krijgen voedselbanken het drukker. Zzp’ers, 
kleine zelfstandigen, mensen net in de bijstand. „Helaas voelen zij soms schaamte. 
Wekelijks maken we hartverscheurende dingen mee.” 

Later dan zij hadden verwacht, zien de Limburgse voedselbanken een nieuwe aanwas van 
klanten. Niet zelden gaat het om mensen die er voor het eerst een beroep op doen, zegt 
Petra Dammeijer van Voedselbank Venlo. „Denk aan de alleenstaande moeder die in de 
horeca werkte en voor wie de fooien het verschil maakten.” 
De voedselbank ziet meer dan voorheen mensen die getroffen worden door schaamte, zegt 
Dammeijer. „Heel vervelend. Laatst is een mevrouw huilend naar huis gegaan, toen bij 
aankomst bleek dat er een wachtrij stond. Ze belde bij thuiskomst dat ze het niet had kunnen 
opbrengen. Wij maken wekelijks hartverscheurende dingen mee.” 

Zzp’ers 

Hannie Verweij van Voedselbank Zuid-Limburg merkt eveneens dat er de laatste maanden 
een nieuwe categorie klanten aanklopt: zzp’ers, kleine zelfstandigen en werknemers die op 
bijstandsniveau zijn aanbeland. „Mensen die zelf gemakkelijk een formulier kunnen invullen. 
We verwachten dat die ook weer eerder zullen vertrekken en de maximale drie jaar bij ons 
niet vol gaan maken.” Het aantal aanvragen stijgt. Tekorten zijn er nog niet, zegt Pim 
Boekelman van Voedselbank Noord-Limburg (Venray, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas). 
„Onze landelijke organisatie verwacht de grootste stijging verderop in het jaar: 30 tot 50 
procent. Wij helpen nu 156 gezinnen en werken nu nog met spullen die van kerst zijn 
overgebleven, wanneer er altijd heel veel binnenkomt.” 
De voedselbank in Zuid-Limburg, die negenhonderd huishoudens helpt en dertien 
uitgiftepunten telt, heeft zich vorig jaar al vroeg ingesteld op een stijging vanwege de 
coronacrisis. Er is een wachtlijst van circa zeventig mensen weggewerkt. Verweij: „Vorig jaar 
hebben we een beroep kunnen doen op gemeenten toen we te weinig goederen hadden en 
waardebonnen in de pakketten moesten doen. Afgelopen kerst zijn er, vermoedelijk vanwege 
de coronacrisis, heel forse schenkingen gedaan. Daar hebben wij nu nog veel aan.” 
Voedselbank Midden-Limburg (322 huishoudens) zag afgelopen jaar een toename met circa 
30 procent, zegt voorzitter Ger Boereboom. „Veel zzp’ers met name.” Ook in Roermond 
wordt rekening gehouden met een verdere stijging later dit jaar. Boereboom wordt wekelijks 
gebeld door mensen die financieel of anderszins bijspringen. „Daar zijn wij heel blij mee. De 
hulp in natura van supermarkten is gedaald, sinds zij verspilling tegengaan.” 

Lege schappen 

„In Venlo zijn er stichtingen en fondsen die als wij in problemen komen willen helpen”, zegt 
Petra Dammeijer van Voedselbank Venlo (vierhonderd huishoudens). „Wij hebben daar al 
een beroep op mogen doen. In november waren de schappen bij ons leeg. Toen hebben we 
voor het eerst eten gekocht. Dat doen we zelden. In Groot-Venlo is een categorie mensen 
die ons zo lang mogelijk heeft vermeden, al dan niet uit schaamte, die nu begint te komen. 
Ze moeten wel.” 

 


