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Het recht op adequate voeding is 
vastgelegd in het VN-verdrag (EcSoCu).

De belangrijkste schending van dit recht 
is honger. 

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/vn-verdragen-1966-vn-verdrag-bupo-vn-verdrag-ecsocu


z

Vrede en veiligheid in eigen samenleving

maar zeker ook in de wereld

begint met de verantwoordelijkheid

dat mensen (fatsoenlijk) te eten hebben.

(armoede vraagstuk is een fundamenteel gegeven)
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De 8000 van Nijmegen

De 2500 kinderen van Nijmegen

Acceptatie en conflict

Criterium voedselbank is een ruimhartig beleid 

gebaseerd op minder dan € 130,- + € 85,- pp 

na de vaste lasten.

Twee volwassenen dus €  300,-

Volwassene met twee kinderen dus € 385,-
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Wekelijks 740 gezinnen

Met deze criteria bereiken we enige duizenden mensen

Voedselbank subsidie € 30.000,- een omzet: €  2.433.747,-

740 gezinnen: 51 X 740 X 35  =  €  1.320.900,-

140 vrijwilligers: 51 X 140 X 8 X 18 €  1.028.160,-

Vanuit een ingerichte loods €       84.687,-

Met een fantastische bijvangst:

Doorgeefluik naar gratis initiatieven 

Toegang tot wel of niet gratis tweede hands organisaties
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z Op weg naar mijn droom

De spanningsboog tussen particulier en overheid

Overheid initieert vanaf (1796 / 1854) en 

zoekt contact met particulieren.

Particuliere instellingen werken 

en zoeken contact met overheden.

Particuliere initiatieven werken of zoeken te kunnen werken 

en hebben contacten nodig.
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Visie op langere termijn:  Subsidiariteits- en soevereiniteitsbeginsel:

Principiële solidariteit met de behoeftige medemens inzake eerste levensbehoeften

- is onmogelijk aan de basis uit te voeren door overheden

- historisch en sociaal economisch leggen particulieren nog steeds de basis

Voorwaardelijk idealiter (de overheid):

- Overheid faciliteert de particuliere basisinstellingen inzake eerste levensbehoeften

- Overheid initieert vervolgens vanuit eigen zorgplicht en mogelijkheden

- Overheid luistert naar initiatieven

Voorwaardelijk idealiter  (de particuliere initiatieven)

- Gericht op allen die binnen zorgkaders vallen  

- Geen eigenbelang, groepsbelang of eigen gewin

- Transparante samenwerking tussen diverse initiatieven

- De particuliere basis als één krachtige effectieve groep van activiteiten



z Wat droom ik dan?

▪ Een transparante samenwerking tussen overheid en particulier

▪ Een heldere blik op prioriteiten en effectiviteit

▪ Principieel vrijwillige particuliere  organisaties

▪ Voortdurende blik op samenwerking en versterking
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Droom:

Samenwerken en samen inzet op prioriteit en efficiency en daartoe

Een coördinator  50% 50%  namens overheid en particuliere instellingen

Die initiatieven en partijen inventariseert;

die partijen verbindt; 

initiatieven coördineert;

initiatieven verbindt met bestaande initiatieven en uitvoerders.

Op basis van een transparant doelstellingenplan

Prioriteiten beschrijven

Gebaande wegen onderhouden

Hiaten op sporen

Gekke dingen durven



z Wat droom ik dan?

▪ Overheid faciliteert en voert uit wat de particuliere basiszorg niet kan.

▪ Overheid kan betaalde functionarissen inzetten en toetsen.

▪ Particuliere instellingen voelen zich gesteund door overheid en bakenen hun 

terreinen in respect af.  Het uitvoerend werk is in principe vrijwilligerswerk.

▪ Alleen daar waar de instelling professionele ondersteuning nodig heeft voor het 

organisatorische karakter van de instelling, betaalde functionarissen.

▪ Particuliere initiatieven zijn principieel vrijwillig.  

▪ Bedrijven kunnen ruimte maken in het kader van hun MMW voor  indirect 

betaalde particuliere initiatieven.

▪ Overheid kan bedrijven faciliteren om zich in te zetten voor de MMW.
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Waar liggen de prioriteiten bij de zorg 

voor de eerste levensbehoeften van een medemens?
Welke mogelijkheden zie jij aansluitend bij het verhaal van Hubert om armoede 

verder helpen te verzachten in de regio Nijmegen?

Als extra trigger erbij: hoe kan het verhaal van Hubert worden versterkt dan wel wat 

mis je op dit moment om armoede te verzachten?

Hoe bereik je vervolgens de hoogst mogelijke effectiviteit.
Hoe kan jouw organisatie hieraan bijdragen? 

Welke organisatie of welke hulp is hierbij nodig?
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