
 

 
 

Thema-avond woensdag 18 februari 2015 in De Diepen 
Aanvang 20:00 uur precies – Inloop vanaf 19:30 uur 

 

     

 

“Arm en Rijk:  
over het ontstaan van de 

voedselbanken” 
 

 
door 

Drs. H.C.W. (Hubert) Hendriks 
 
 

 

Uitnodiging voor een bijeenkomst, die meer inhoudt dan een voordracht.  
Er zal namelijk ook worden ingezameld. 
De heer Hubert Hendriks is voorzitter van de Voedselbank Nijmegen. Hij zal ons vanuit die 
hoedanigheid de doelstelling van de Voedselbank uiteen zetten. 
Een doelstelling die ons raakt, wellicht verlegen maakt en vraagt om actie. Vandaar dat 
met de heer Hendriks is afgesproken dat elke toehoorder een voedselpakket meeneemt 
naar de voordracht. Deze pakketten en zijn honorarium komen ten goede aan de 
Voedselbank. 
 
Zelf schrijft Hubert Hendriks over de Voedselbank het volgende: 
“Zolang er mensen zijn bestaat er een verschil tussen meer en minder. In de loop van de 
eeuwen zien we voortdurend dat sommige mensen gewoon pech hebben; het lukt hen niet 
voor zichzelf en hun gezin te zorgen. 
Ondanks pogingen van overheden om vat te krijgen op de hulpbehoevende medemens is dat 
nog nooit echt goed gelukt voor de echte onderkant van onze samenleving. Particulieren en 
kerken proberen door de eeuwen heen vanuit hun compassie die lacune deels op te vullen. 
Ook in onze tijd blijken er mensen te zijn, die om welke reden dan ook buiten de boot vallen. 
Kunnen zij hun leven dan niet veranderen? Gaan wij hen adviseren hoe hun leven beter in te 
richten? 
“Het is toch hun eigen schuld”.  De Voedselbank kiest ervoor dat soort vragen niet te stellen 
maar om na het constateren en controleren dat er echt een probleem is gewoon hulp te 
bieden. Al is het alleen al om te zorgen dat de kinderen in die gezinnen redelijkerwijs te eten 
krijgen. In  Nederland heeft een groot aantal mensen geen of nauwelijks spaargeld. Als er in 
je leven plotseling onverwachte kosten op je af komen……sta je met een lege portemonnee in 
de supermarkt.” 
 

 
 
 
 



 
 
De doelstelling van de Voedselbank is dus tweeledig: 

 Mensen die het echt nodig hebben tijdelijk helpen 
 Overgebleven voedsel nuttig inzetten. 

  
 
 
Over het mee te nemen pakket: 
De artikelen dienen lang bewaard te kunnen worden of een houdbaarheidsdatum te hebben 
van tenminste twee maanden na schenking. 
 

Voorbeelden van langer houdbaar en houdbaar op termijn: 
 Rijst, macaroni, spaghetti 
 Appels en ander enig houdbaar fruit 
 Gehaktballetjes of andere vleeswaren in blik 
 Olijfolie 
 Kleine blikjes houdbare dranken 
 Fruit en groente in blik 
 Koffie, thee, jam, pindakaas e.d. 
 Verpakte vleesproducten met langere houdbaarheid 
 Snoep mag, maar dan als extra 

 

 
Tenslotte een korte CV van Hubert Hendriks 
Geboren in een Nijmeegse ondernemers familie. Hij studeerde twee jaar filosofie en daarna 
theologie met als aandachtsveld bedrijfsethiek.  
Docent aan het Hazenkamp College, later Economisch College Nijmegen. Ontwikkelde een 
driejarig curriculum bedrijfsethiek gericht op MKB. Werd directeur contractonderwijs binnen 
het Economisch College. 
Vervolgens in 1994 gekozen voor een eigen bedrijf: ‘Hendriks van Van Doornewaard’, 
cultuurmanagement en coaching. Gespecialiseerd in het artiestenreglement, project 
begeleiding van evenementen en coaching van een gevarieerd aantal kleine ondernemingen. 
Daarnaast in 1978 gestart met het nog steeds succesvolle orkest: ‘Die Flegel” 
Beklede nevenfuncties binnen Nijmegen ter zake doende. Verleden: RVT De Lindenberg, 
Huis voor de kunsten; lid Nijmeegs Innovatie Platform. 
Actueel: Voorzitter Voedselbank Nijmegen en Bestuursvoorzitter Huis voor de Binnenstad. 
 
Gedachte: engagement voor eigen omgeving legt fundament onder engagement voor een 
grotere omgeving. 

 
 
 
 

Kortom: komt allen, en vul je bagagedrager of kofferbak 

De lezing begint om 20.00 uur 

Inloop vanaf 19.30 uur 

 
  

 


