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Watrk!  
 

Al een paar jaar krijgen wij een deel van de restanten van de internationale  
PLMA-beurs. Het gaat om verse producten die gebonden zijn aan een houdbaarheidsdatum.  

Fijn om het te krijgen, maar ook een enorme organisatie! 

Op de beurs presenteren fabrikanten uit diverse 

landen hun nieuwe producten. Na afloop van de beurs 

is er veel over. De stichting Zending over Grenzen mag 

dit allemaal ophalen voor hun doel: het ondersteunen 

van kansarme mensen in Oost-Europa. De lang 

houdbare producten gaan daar naartoe. Het gekoeld 

vervoeren van verse producten is te duur vanwege 

de afstand, daarom worden die aan ons gegund. 

  

  
  

  

Weken van tevoren is een team al bezig met de 

organisatie. Van het draaiboek van vorig jaar wordt 

onder andere het sorteerproces nog eens kritisch 

bekeken: hoe zorg je dat alle gekoelde producten 

door zo min mogelijk handen gaan. 

We krijgen vooral diepvriesproducten en producten  

met een korte houdbaarheidsdatum. Alle handelingen 

moeten straks dus snel gebeuren. Dat betekent veel 

regelwerk én zoeken naar partijen die ons willen 

helpen. Gerrit, Lucas en Annita zijn er druk mee.  

Bakker Logistiek Groep stelt vrachtwagens beschik-

baar voor de koel-bewarenproducten. Müller Fresh 

Food Logistics wil voor ons de diepvriesproducten 

transporteren. Gespecialiseerd vervoer is nodig om 

de kwaliteit van de voedselproducten te garanderen.  

 

In de koelruimtes van de firma Roest in Leusden 

mogen we drie dagen lang alle spullen sorteren. 

Roest levert ook heel veel palletkisten die we mogen 

gebruiken voor het ophalen van de producten. De 

ervaring leert dat we veel spullen binnen krijgen. 

 

Wat een werk! 

http://www.bakker-logistiek.nl/
https://www.muller.nl/
https://www.muller.nl/
http://www.roestleusden.nl/


2 
 

  
  

  
  

  

Niet alleen het transport en de opslag moeten 

geregeld worden: er zijn heel veel klapkratten en 

stevige 'sinaasappeldozen' nodig, pompwagens, 

etiketten, nietpistolen, mobiele telefoon voor de 

coördinatoren… noem maar op. 

Vooral de kwaliteit van de diepvriesproducten is een 

zorg. Te lang buiten de vriezer staan, betekent niet 

meer uitdelen. Dankzij de gemeente Leusden mogen 

we afgekeurde partijen daar gratis naar de stort 

brengen. 

Voor het sorteren bij Roest zijn heel veel vrijwilligers 

nodig. Anneke is wekenlang bezig met het werven 

van mensen die willen helpen en het maken van de 

roosters: 8 ploegen van circa 20 mensen die 3 uur 

achter elkaar willen werken, of zelfs 3 dágen. 

Er wordt een flyer gemaakt met daarin instructies 

voor alle vrijwilligers. En natuurlijk de oproep om het 

vooral ook gezellig te maken. Leuk om samen iets te 

doen voor mensen die het wat minder goed getroffen 

hebben. 

De houdbaarheidsdatums verlopen snel. Daarom 

kunnen we lang niet alle producten zelf uitdelen aan 

onze klanten en nemen we contact op met andere 

voedselbanken in onze regio. Zij mogen na het 

sorteren spullen komen halen: minder verspilling! 

Op de laatste beursdag gaan Gerrit en Lucas alvast 

rondkijken wat we allemaal aan spullen kunnen 

verwachten. Ze zien lang niet alles, want het is een 

gigantische beurs. Wat opvalt is dat er ook heel luxe 

producten tussen zitten. 
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Zodra de beurs is afgelopen gaan studenten van 

bijbelschool De Wittenberg direct aan de slag: zij zijn 

door Zending over Grenzen gevraagd om binnen een 

paar uur alles 'leeg te schrapen' en in de palletkisten 

te leggen. 

Vervolgens brengt Bakker koelbewarenproducten 

naar Roest in Leusden voor de eerste sorteerrondes. 

Müller brengt 17 kisten met nog te gebruiken 

ingevroren producten naar Bieze Food Group in 

Nijkerk die opslagruimte beschikbaar stelt. 

In de sorteerruimte bij Roest wordt van alles 

klaargezet voor de catering. We zijn zo blij met alle 

vrijwilligers dat we ze wel in de watten willen leggen 

met taart, lekkere broodjes en ook wat bijzondere 

liflafjes van de beurs. 

Het sorteren kan beginnen. Een flinke klus, want in 

totaal kwamen er maar liefst circa 120 palletkisten 

binnen. Alles moet worden gesorteerd op soort 

product en op houdbaarheidsdatum en worden 

overgezet in kratten en stevige dozen. 

Op de computer wordt door Michèl nauwkeurig 

bijgehouden hoeveel er binnenkomt, om wat voor 

type producten het gaat en welke houdbaarheids-

datums erbij horen. Ook wordt bijgehouden wat door 

andere voedselbanken wordt opgehaald. 

In het begin staat alles vol en lijkt het nog een schier 

onmogelijke klus om alles keurig binnen drie dagen 

gesorteerd te krijgen. Er wordt hard gewerkt en toch 

loopt niemand elkaar in de weg, dankzij de goede 

voorbereiding. 

http://www.biezefoodgroup.nl/index.asp
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© Voedselbank Amersfoort 

Ondertussen rijden onze eigen busjes af en aan om 

een deel van de gesorteerde producten weer naar 

onze eigen opslagruimte in Amersfoort te brengen. 

En daar staan onze vaste vrijwilligers weer klaar om 

alles op te slaan in onze eigen koelruimtes. 

We krijgen veel hulp van vrijwilligers uit de wijde 

omtrek, uit allerlei kringen en van jong tot oud, onder 

andere van het Farel College (hier twee kanjers van 

de middagploeg op de foto). Namens al onze klanten 

willen we hierbij iedereen ontzettend bedanken! 

 

Eigenlijk is de klus na twee en een halve dag al zo 

goed als geklaard. Op zaterdagmiddag zijn er nog 

maar een paar kisten over. Het is allemaal perfect en 

razendsnel verlopen. Misschien zijn sommige 

vrijwilligers de volgende dag wel een beetje stijf…  

 

Maar eigenlijk is het na twee en een halve dag al zo 

goed als klaar. Hier en daar wat stijve ruggen, dat 

wel…   

Tja, en dan is het tijd om alles op te ruimen en weer 

enigszins representatief achter te laten bij de firma 

Roest. We mogen daar nog circa zes weken wat 

kratten laten staan, omdat we zelf niet genoeg 

opslagruimte hebben. De gastvrijheid is enorm. 

Mooie producten voor onze klanten. Het kost veel 

energie, maar dan heb je ook wat. Eigenlijk zijn we  

er best trots op dat het ook dit jaar weer is gelukt: 

vrijwilligers die zo professioneel bezig zijn! Met 

natuurlijk een diepe buiging voor onze sponsors. 

Natuurlijk was het af en toe tijd voor een kopje  

koffie, wat lekkers erbij en even gezellig kletsen.  

En ook wel fijn om weer even op te warmen  

in het zonnetje dat daar regelmatig flink aan 

meewerkte.  

 


