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Inleiding  

Amsterdam en de coronacrisis: een ongekend harde klap 

Amsterdam wordt hard geraakt door de coronacrisis. Het zorgpersoneel in de 

Amsterdamse ziekenhuizen draait overuren en steeds meer Amsterdammers moeten 

voor voedselhulp aankloppen bij de Voedselbank of andere informele hulpinitiatieven 

in de stad. Waren het tijdens de eerste coronagolf, in maart, nog 3100 personen die 

bij de Voedselbank Amsterdam (VBA) aanklopten voor hulp, een paar maanden later 

in september zoeken meer dan 4100 Amsterdammers hulp bij de Voedselbank.  

De vraag naar hulp van de Voedselbank Amsterdam is in een paar maanden 

tijd toegenomen met 30% zo schrijft Het Parool eind september. 1 Hoewel de cijfers 

hier en daar wat verschillen –  de ene keer worden er huishoudens genoemd, de 

andere keer absolute aantallen Amsterdammers en ook de tijdsspanne verschilt - 

spreekt ook het college in een brief aan de gemeenteraad van juni over een 

vergelijkbare stijging van het aantal hulpvragen bij de Voedselbank Amsterdam.2   

Op de website van de VBA valt medio november te lezen dat er iedere week 

4498 Amsterdammers, waarvan een kleine 2000 (1645) kinderen, worden geholpen.  

Alle statistieken laten dus een flinke stijging van de klandizie bij de Voedselbank zien 

als gevolg van de coronacrisis.3 Omgerekend naar percentages zouden de laatste 

cijfers op de site van de VBA een toename van 45% betekenen ten opzichte van het 

begin van de coronacrisis in maart.  

Het is goed om ons te realiseren dat de daadwerkelijke toename van de 

hulpvraag onder Amsterdammers veel groter moet zijn dan de zojuist genoemde 

percentages. Omdat de Voedselbank een aantal toelatingseisen hanteert zoals een 

laag besteedbaar inkomen en legitimatie met bankafschriften, kloppen lang niet alle 

Amsterdammers die hulp nodig hebben aan bij de Voedselbank. De toename van het 

aantal informele hulpinitiatieven – initiatieven die dus geen (formele) toelatingseisen 

hanteren  –  in alle stadsdelen laat wel zien dat de daadwerkelijke behoefte aan 

voedselhulp nog vele malen groter is.4   

Dat steeds meer Amsterdammers aankloppen voor hulp is niet verwonderlijk 

te noemen. De werkeloosheidscijfers stijgen in Amsterdam harder dan in de rest van 

Nederland. Waar het Nederlandse percentage werkzoekenden 6,5% bedraagt, is dit 

percentage in Amsterdam in augustus naar 13 % gestegen.5 Een ander cijfer dat de 

harde economische klap illustreert valt begin december in De Volkskrant te lezen.  

De krant schrijft dat het aantal ontslagaanvragen voor mensen met een vast contract 

 
1 Jesper Roele, Spagaat Amsterdamse voedselbanken: vraagt stijgt met 30%, voorraad slinkt. (Parool 17-9-2020)  
2 Reactie op motie (TA2020-000467) van raadslid (Flentge et. al getiteld Inrichten van 
een Noodkas, ondersteun voedselvoorzieningen zoals bij de voedselbank (Amsterdam, 5 juni 2020) 
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9048573/1#search=%22Reactie%20op%20motie%20TA2020-
000467%20van%20raadslid%20Flentge%20et%20al%20getiteld%20Inrichten%20van%20een%20Noodkas%20ondersteun%20voedselvoorzi
eningen%20zoals%20bij%20de%20voedselbank%22  
3 https://amsterdam.voedselbank.org/?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8An7aS9BU7padWLe-cITuAJ4vE-
FbFPh6CSdlodE6spXkyU6kruX0dMaAo2zEALw_wcB (Geraadpleegd op 18-11-2020).  
4 Idem.  
5 Bart van Zoelen,  Minder vacatures, meer werklozen: arbeidsmarkt Amsterdam hard geraakt door de coronacrisis (Het Parool 29-10-2020) 

   https://www.parool.nl/amsterdam/minder-vacatures-meer-werklozen-arbeidsmarkt-amsterdam-hard-geraakt-door-
coronacrisis~b5efb030/   

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9048573/1#search=%22Reactie%20op%20motie%20TA2020-000467%20van%20raadslid%20Flentge%20et%20al%20getiteld%20Inrichten%20van%20een%20Noodkas%20ondersteun%20voedselvoorzieningen%20zoals%20bij%20de%20voedselbank%22
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9048573/1#search=%22Reactie%20op%20motie%20TA2020-000467%20van%20raadslid%20Flentge%20et%20al%20getiteld%20Inrichten%20van%20een%20Noodkas%20ondersteun%20voedselvoorzieningen%20zoals%20bij%20de%20voedselbank%22
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9048573/1#search=%22Reactie%20op%20motie%20TA2020-000467%20van%20raadslid%20Flentge%20et%20al%20getiteld%20Inrichten%20van%20een%20Noodkas%20ondersteun%20voedselvoorzieningen%20zoals%20bij%20de%20voedselbank%22
https://amsterdam.voedselbank.org/?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8An7aS9BU7padWLe-cITuAJ4vE-FbFPh6CSdlodE6spXkyU6kruX0dMaAo2zEALw_wcB
https://amsterdam.voedselbank.org/?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8An7aS9BU7padWLe-cITuAJ4vE-FbFPh6CSdlodE6spXkyU6kruX0dMaAo2zEALw_wcB
https://www.parool.nl/amsterdam/minder-vacatures-meer-werklozen-arbeidsmarkt-amsterdam-hard-geraakt-door-coronacrisis~b5efb030/
https://www.parool.nl/amsterdam/minder-vacatures-meer-werklozen-arbeidsmarkt-amsterdam-hard-geraakt-door-coronacrisis~b5efb030/
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bij het UWV in oktober is verdubbeld naar 4600 en dat eenderde van deze 

aanvragen uit Amsterdam afkomstig is.6    

De sterke stijging van de werkeloosheidscijfers in Amsterdam heeft onder 

meer te maken met het stilvallen van de horeca en het toerisme, branches die in 

Amsterdam oververtegenwoordigd zijn, maar ook de aard van de Amsterdamse 

arbeidsmarkt mag niet ongenoemd blijven.7  

Uit onderzoek van het gemeentelijke statistiekbureau OIS (Onderzoek 

Informatie Statistiek) valt op te maken dat nagenoeg een kwart van de Amsterdamse 

beroepsbevolking in 2019 werkte in een tijdelijk of flexibel dienstverband. Met meer 

dan 100.000 Amsterdammers met een tijdelijk contract en een kleine 100.000 

Amsterdammers die werkzaam zijn als zogeheten zzp’er is de zogenaamde ‘flexibele 

schil’ in Amsterdam meer dan 200.000 man sterk. Het zijn de mensen uit deze 

flexibele schil  –  van schoonmaker en keukenhulp tot zzp’er in de cultuursector en 

taxichauffeur – die tijdens de coronacrisis als eerste hun baan zijn verloren of 

inkomsten en opdrachten snel zagen opdrogen en verdwijnen. 8  Dit gezegd 

hebbende over de oorzaken waarom de coronacrisis zo hard toeslaat in Amsterdam 

zal deze notitie zich verder richten op de (informele) voedselinitiatieven en de rol van 

de gemeente.  

Tijdens de eerst coronagolf in april riep de gemeente een zogenaamde 

noodkas in het leven. Deze werd gevuld met 50 miljoen euro. Het geld uit de 

noodkas was bedoeld om de ergste klappen op sociaaleconomisch vlak op te 

vangen en de grootste nood onder Amsterdammers te lenigen.9  

Op initiatief van SP-raadslid Erik Flentge – gesteund door alle partijen in de 

raad behalve de VVD – is uit deze noodkasgelden geld beschikbaar gesteld om de 

grote toeloop bij de Voedselbank Amsterdam en nadrukkelijk ook bij de informele 

hulpinitiatieven het hoofd te kunnen bieden. In totaal gaat het hier om een bedrag 

van 175.000 euro.10 Om het lokale beeld compleet te maken kan voor de volledigheid 

nog worden opgemerkt dat het stadsbestuur -  onlangs op voorspraak van de SP en 

het CDA - heeft besloten 15.000 herbruikbare mondkapjes te schenken aan de 

Voedselbank Amsterdam om uit te delen bij de voedseluitgifte. 11  

 

 

 
6 Marieke de Ruiter, UWV meldt verdubbeling aantal ontslagaanvragen (Volkskrant 2-12-2020) pagina 2.  
7 Bart van Zoelen,  Werkeloosheid loopt in Amsterdam sneller op dan elders (Het Parool 20-5-2020) 

https://www.parool.nl/nieuws/werkloosheid-loopt-in-amsterdam-sneller-op-dan-elders~b7061a86/   
8https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8768788/1/Bijlage_9_bij_verzamelbrief_9_Factsheet_Flexibilisering 
https://www.parool.nl/amsterdam/minder-vacatures-meer-werklozen-arbeidsmarkt-amsterdam-hard-geraakt-door-
coronacrisis~b5efb030/   
9 https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8627352/2#search=%22noodkas%20coronacrisis%22  
10 Reactie op motie (TA2020-000467) van raadslid (Flentge et. al getiteld Inrichten van 
een Noodkas, ondersteun voedselvoorzieningen zoals bij de voedselbank (Amsterdam, 5 juni 2020)  
11 Beantwoording van motie 1122 accent van raadsleden Boomsma (CDA) en Flentge 

(SP) inzake het verstrekken van mondkapjes aan/via voedselbanken 
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9470386/1/Beantwoording%20motie%201122%20accent%20inzake%20het%20verstre
kken%20van%20mondkapjes%20bij%20voedselbanken   

https://www.parool.nl/nieuws/werkloosheid-loopt-in-amsterdam-sneller-op-dan-elders~b7061a86/
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8768788/1/Bijlage_9_bij_verzamelbrief_9_Factsheet_Flexibilisering
https://www.parool.nl/amsterdam/minder-vacatures-meer-werklozen-arbeidsmarkt-amsterdam-hard-geraakt-door-coronacrisis~b5efb030/
https://www.parool.nl/amsterdam/minder-vacatures-meer-werklozen-arbeidsmarkt-amsterdam-hard-geraakt-door-coronacrisis~b5efb030/
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8627352/2#search=%22noodkas%20coronacrisis%22
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9470386/1/Beantwoording%20motie%201122%20accent%20inzake%20het%20verstrekken%20van%20mondkapjes%20bij%20voedselbanken
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9470386/1/Beantwoording%20motie%201122%20accent%20inzake%20het%20verstrekken%20van%20mondkapjes%20bij%20voedselbanken
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In reactie op de grote tekorten aan voedsel, onder andere veroorzaakt door de 

hamsterende supermarktconsument en teruglopende donaties, heeft de regering in 

maart vier miljoen euro ter beschikking gesteld voor de voedselbanken in 

Nederland.12 Ondanks alle hulp en beschikbaar gestelde middelen  tijdens de eerste 

golf lijkt het er niet op dat hiermee de nood gelenigd is.  

Zoals geschetst aan het begin van deze inleiding blijft in het najaar met het 

voortduren van de coronacrisis de vraag naar voedselhulp toenemen. Dit leidt ertoe 

dat zowel de Voedselbank als de informele hulpinitiatieven het steeds moeilijker 

kunnen bolwerken. Zo berichtte de NOS eind oktober dat voedselbanken nog steeds 

kampen met lege schappen.13  Leila Azzam, een van de initiatiefneemsters van een 

voedselhulpinitiatief dat in Amsterdam Zuidoost honderden gezinnen van voedsel 

voorziet, merkt op: “Zo zijn we iedere week aan het zoeken naar voldoende eten voor 

onze bewoners.” 14  

  Tekenend zijn ook de woorden van vrijwilliger Gianni Costa die met zijn 

initiatief bij de Pauluskerk in Osdorp, Amsterdammers zonder papieren van eten 

voorziet. Tegenover stadszender AT5 laat hij weten: “Wat als ik opeens geen 

donaties meer krijg? Wie gaat 600 monden voeden? […] ik hou dit niet lang meer 

vol.”15  Zonder overdrijving kan wel worden gesteld dat het dus aanpoten blijft voor 

de Voedselbank en de voedselinitiatieven in de stad en dat de nood nog altijd hoog 

is.  

Om te weten te komen hoe groot de noden in de stad zijn en om te 

achterhalen hoe de gemeente hulpinitiatieven het beste kan ondersteunen is de SP 

in gesprek gegaan met verschillende initiatieven en betrokkenen in de stad.  

Het resultaat is deze beknopte notitie, die als volgt is opgebouwd. Allereest wordt 

ingegaan op de verschillende soorten initiatieven in de stad en de groep mensen die 

aanklopt voor hulp, dan wordt ingegaan op de ervaringen van de verschillende 

vrijwilligers die we hebben gesproken, om ten slotte te eindigen met enkele concrete 

aanbevelingen.              

 

 

 

 

 

 

 

 
12 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodsteun-om-voedselbanken-draaiende-te-houden en Jesper Roele, Grote 
tekorten bij Amsterdamse voedselbanken door hamsterwoede (Het Parool, 22 maart 2020).  
13 https://nos.nl/artikel/2352940-voedselbanken-zitten-met-lege-schappen-door-minder-voedseldonaties.html  
14 Elizabeth Venicz, ‘Iedere week is het zoeken naar voldoende voedsel’ (MUG Magazine 10 juni 2020)   
15 https://www.at5.nl/artikelen/203724/meer-dan-600-ongedocumenteerde-gezinnen-in-de-stad-afhankelijk-van-voedselpakketten  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodsteun-om-voedselbanken-draaiende-te-houden
https://nos.nl/artikel/2352940-voedselbanken-zitten-met-lege-schappen-door-minder-voedseldonaties.html
https://www.at5.nl/artikelen/203724/meer-dan-600-ongedocumenteerde-gezinnen-in-de-stad-afhankelijk-van-voedselpakketten
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Soorten voedselhulp in Amsterdam   

Verreweg het bekendste initiatief van voedselverstrekking is de Voedselbank.  

Zoals gezegd hanteert de voedselbank een aantal toelatingscriteria. Ook ontvangt de 

Amsterdamse tak van de Voedselbank op structurele basis subsidie van de 

gemeente.16 In dat opzicht kan de VBA een ‘geïnstitutionaliseerd’ of anders gezegd 

een ‘formele hulpinstantie’ genoemd worden. Er is zicht op het aantal uitgiftepunten 

in de stad, het aantal (particuliere) donaties, de voedselvoorraden en het aantal 

mensen dat bij de Voedselbank aanklopt.   

Ook zijn er voedselinitiatieven die voortkomen uit het reguliere buurt- en 

welzijnswerk. Denk aan zorgorganisatie Cordaan die kwetsbare ouderen in Noord 

voorziet van maaltijden. Of welzijnsinstellingen Dynamo en Civic die in 

buurtrestaurants in Oost maaltijden bereiden en het Leger des Heils dat eten 

rondbrengt in Slotermeer.17 Deze voorbeelden die duidelijk in het verlengde liggen 

van het reguliere welzijnswerk zou je ook de ‘formele tak’ van voedselverstrekking 

kunnen noemen. Formeel in de zin dat ze gekoppeld zijn aan het reguliere 

welzijnswerk. En het is belangrijk om op te merken deze vormen van 

voedselverstrekking al vóór de uitbraak van het coronavirus bestonden.  

Naast deze ‘formele tak’ is er een groep van voedselvertrekkende initiatieven 

die duidelijk zijn ontstaan in reactie op de coronacrisis. De initiatieven komen voort uit 

de behoefte van buurtbewoners om elkaar te helpen. Treffende voorbeelden hiervan 

zijn de voedselpakketten die De Dappere Dames uitdelen in de Indische Buurt in 

Oost of de voedselpakketten die onder de vleugels van Stichting Studiezalen worden 

uitgedeeld aan gezinnen in Osdorp en omgeving.18 Ook de tijdelijke ‘corona 

voedselbank’ in Noord opgezet door Stichting de Florakokjes en Stichting Flora4life 

past in dit rijtje: initiatieven die zijn ontstaan in reactie op de coronacrisis en de 

toenemende vraag naar hulp.19  

Anders dan bij de burenhulp in coronatijd of bij de maaltijdvoorziening in het 

buurthuis speelt de sociale component hier niet zozeer een rol. Bij deze 

voedselhulpinitiatieven draait het echt om het lenigen van de ergste nood en het 

voorzien in de eerste levensbehoeften. Of zoals het college in zijn brief aan de raad 

stelt, ‘acute broodnood.’20  

Andere voorbeelden waar uit duidelijk naar voren komt dat het draait om het 

wegnemen van ‘acute broodnood’ is de al eerder genoemde voedselverstrekking bij 

de Pauluskerk in Osdorp. Bij de Pauluskerk worden Amsterdammers geholpen die 

werkzaam waren in het informele circuit als schoonmaker, huishoudster of kapper. 

Nu deze groep Brazilianen, Filipijnen, of Eritreeërs tijdens de coronacrisis zonder 

mededogen aan de kant is gezet, zouden deze mensen zonder hulp letterlijk zonder 

 
16 Zie hiervoor bijvoorbeeld de Amsterdamse begroting 2021  pagina 151 en 419 en de eerder genoemde brief over de motie Flentge cs.  

     https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/financien/begroting-2021-dl/ (Geraadpleegd op 18-11-2020)   
17 Reactie op motie (TA2020-000467) van raadslid (Flentge et. al getiteld Inrichten van 

een Noodkas, ondersteun voedselvoorzieningen zoals bij de voedselbank (Amsterdam, 5 juni 2020) 
18 Laura Obdeijn, Gezinnen in nood krijgen voedselpakketten: ‘Het is schrijnend.’ ( Het Parool 26 april 2020).   
19 https://www.flora-kokjes.nl/tijdelijke-corona-voedselbank/  
20 Reactie op motie (TA2020-000467) van raadslid (Flentge et. al getiteld Inrichten van 

een Noodkas, ondersteun voedselvoorzieningen zoals bij de voedselbank (Amsterdam, 5 juni 2020)  

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/financien/begroting-2021-dl/
https://www.flora-kokjes.nl/tijdelijke-corona-voedselbank/
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eten komen te zitten.21 Andere voedselverstrekkers die veel ongedocumenteerden 

weten te bereiken zijn Stichting Carabic  en Stichting Hoop voor Morgen  beide actief 

in Zuidoost.  

Ten slotte is er nog een categorie te onderscheiden waarbij ideële 

overwegingen om voedselverspilling tegen te gaan en de wens om mensen te helpen 

samenkomen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de voedselverstrekking van 

Stichting Blije Buren en de eerder aangehaalde voedselverstrekking onder de 

vleugels van Stichting Studiezalen. Inmiddels is dat laatstgenoemde initiatief 

uitgegroeid tot Boeren voor buren waarbij Amsterdammers met een stadspas tegen 

gereduceerd tarief groente en fruit kunnen inslaan bij boeren uit Flevoland.22  

Dit laatste geeft ook meteen aan dat het eerder gemaakte onderscheid tussen 

‘formele en informele hulpinitiatieven’ geen wet van Meden en Perzen is. Door de 

samenwerking te zoeken met de Rabobank en de gemeente met haar instrument als 

De Stadspas, kan een initiatief dat van onderop ontstaat vanzelf een meer ‘formeel’ 

gestalte krijgen door de dwarsverbanden en subsidierelaties die gaandeweg 

ontstaan. Overkoepelend kenmerk van alle hierboven aangehaalde voorbeelden is 

wel dat ze met hun voedselverstrekking allemaal voorzien in acute hulp en de eerste 

levensbehoeften.  

Wie hebben wij gesproken? 

Voordat  op de ervaringen van de verschillende vrijwilligers wordt in gegaan, volgt 

hier eerst een algemeen beeld. We hebben gesproken met de volgende initiatieven 

en sleutelfiguren (vrijwilligers die de kar trekken bij een initiatief): Leila Azzam en 

Maureen Hubbard van Stichting Carabic; Regina Mack-nac van Stichting Hoop voor 

Morgen; Claire Wielzen actief met voedselbank in Gein (Zuidoost);  Malika Frinidi van 

Dappere Dames, Ahmed el Mesri van de Assadaaka Community, Jasmin en Shazia 

Ishaq van buurthuis Archipel (Oost),  Gianni Costa van het voedselinitiatief bij de 

Pauluskerk in Osdorp, Abdelhamid Idrissi van Studiezalen en Boeren voor Buren 

(Nieuw-West) en ten slotte Esmeralda Jongmans van Florakokjes, minimakidsclub, 

Iman de Ruijter van een voedselinitiatief bij de Credo Kerk aan de Kometensingel en 

Jeannete de Waard van de Diaconie Noord  (Noord).      

Buiten de stadsdeel  gebonden initiatieven hebben we ook gesproken met Annelies 

de Jong van het Rode Kruis en met een vrijwilliger van de Voedselbank Amsterdam.  

 

 

 

 

 

 
21 https://www.at5.nl/artikelen/203724/meer-dan-600-ongedocumenteerde-gezinnen-in-de-stad-afhankelijk-van-voedselpakketten  
22 https://www.parool.nl/nieuws/gezinnen-in-nood-krijgen-voedselpakketten-het-is-schrijnend~bb2eff1a/ en 

Mairin van der Beek, Stadspashouders mogen voortaan minder betalen voor groente en fruit Algemeen Dagblad  (10-10-2020)  
https://www.ad.nl/amsterdam/stadspashouders-mogen-voortaan-minder-betalen-voor-groente-en-fruit~abf2c06e/  

https://www.at5.nl/artikelen/203724/meer-dan-600-ongedocumenteerde-gezinnen-in-de-stad-afhankelijk-van-voedselpakketten
https://www.parool.nl/nieuws/gezinnen-in-nood-krijgen-voedselpakketten-het-is-schrijnend~bb2eff1a/
https://www.ad.nl/amsterdam/stadspashouders-mogen-voortaan-minder-betalen-voor-groente-en-fruit~abf2c06e/
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Wie kloppen er aan voor hulp? 

Er zijn een aantal groepen te onderscheiden die het hardst worden getroffen door de 

coronacrisis. De groepen die hier worden besproken zijn allemaal Amsterdammers 

die aankloppen bij de informele hulpinitiatieven, omdat ze vaak net buiten de boot 

vallen als het gaat om de officiële toelatingscriteria van de Voedselbank Amsterdam.   

Allereerst is daar de groep van de zzp’ers en mensen met een flexibel contract.  

Zoals geschetst in de inleiding is de groep zelfstandigen en mensen met een flexibel 

arbeidscontract fors te noemen in Amsterdam. Na het uitbreken van de coronacrisis 

vlogen ze vaak als eerste de laan uit.  

Abdelhamid Idrissi uit Nieuw-West vertelt dat veel mensen uit de horeca hun 

baan zijn verloren en ook dat veel taxichauffeurs het water aan de lippen staat. 

Terwijl hun klandizie is stilgevallen, blijven de vaste lasten doorlopen. Zo leasen ze 

vaak voor een bedrag van 700 à 800 euro in de maand een taxi om op Schiphol te 

kunnen staan. De TOZO-uitkering (aanvulling tot bijstandsniveau) waar ze aanspraak 

op kunnen maken is niet toereikend om in alle dagelijkse kosten te kunnen voorzien.  

  Voor de zzp’ers en de flexwerkers geldt dat ze eigenlijk wel bij ieder 

voedselinitiatief in de rij zijn terug te vinden. Ook Iman de Ruijter uit Noord antwoordt 

bevestigend op de vraag of ze veel mensen tegenkomt uit de horeca die hun baan 

zijn verloren. Illustratief voor de grote groep zzp’ers en flexwerkers die zijn getroffen 

door de coronacrisis, is ook de opmerking Said Bensellam, die is terug te lezen in 

Het Parool artikel over de voedselhulp van Malika Frindi en haar Dappere Dames in 

Oost.  

‘Maar Mali, dit zijn nette mensen!” 23 

Ofwel, veel mensen waren voorzien van werk en hadden ‘hun zaken netjes op orde’, 

maar na het uitbreken van de coronacrisis zijn ze hun werk verloren, hebben geen 

reserves of vet op de botten en moeten aankloppen voor voedselhulp.  Dit laatste is 

veelal het gevolg van het feit dat ze met tijdelijke baantjes en onzekere contracten 

net de eindjes aan elkaar kunnen knopen.  

  In het verlengde van de flexwerkers en de zzp’ers kun je ook nog de 

zogeheten werkende minima onderscheiden. Ook deze groep van werkende minima 

is eigenlijk bij iedere vorm van voedselverstrekking wel terug te vinden. Misschien is 

dit de plek om op te merken dat Claire Wielzen die samen met andere bewoners in 

de voormalige studio van Radio Mart voedselhulp is begonnen in Gein, ons in het 

bijzonder wijst op deze groep van werkende minima. Claire laat weten dat Gein en 

omgeving vaak over het hoofd worden gezien, omdat ze niet het stempel van een 

ontwikkelbuurt heeft. Desondanks zijn er wel degelijk veel gezinnen in Gein die in 

deze coronatijd zijn aangewezen op voedselhulp.  

 

 
23Brigitte Borm, Malika Frindi deelt met De Dappere Dames maaltijden uit aan kwetsbaren (Het Parool 28-7-2020)  
https://www.parool.nl/ps/malika-frindi-deelt-met-de-dappere-dames-maaltijden-uit-aan-kwetsbaren~b613d48c/  

https://www.parool.nl/ps/malika-frindi-deelt-met-de-dappere-dames-maaltijden-uit-aan-kwetsbaren~b613d48c/
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Een andere groep die duidelijk te onderscheiden is, is de groep Migrant 

(Domestic) Workers ook wel ‘huishoudelijke werkers’ genoemd. Dit zijn 

Amsterdammers die werkzaam zijn in het informele circuit en omdat ze geen officiële 

papieren hebben niet kunnen terugvallen op sociale zekerheid.  

In tijden van economische voorspoed weten ze de eindjes ternauwernood nog 

aan elkaar te knopen voor de boodschappen en de huur, maar na de uitbraak van 

het coronavirus en de komst van de anderhalve-meter-samenleving zijn ze nagenoeg 

overal zonder pardon aan de kant gezet. Mensen zijn weer thuis gaan werken en 

willen geen ‘besmettingsgevaar’ over de vloer hebben.24 Maar ook in andere 

sectoren dan het huishoudelijke werk, bijvoorbeeld in de bouw zijn de mensen 

zonder papieren als eerste aan de kant gezet. Om zich staande te houden zijn ze 

letterlijk aangewezen op de informele voedselhulp.  

Vrijwilliger Gianni Costa laat ons weten dat bij de Pauluskerk  zo’n 730 

gezinnen aankloppen voor voedsel, waarvan naar schatting 80% geen officiële 

papieren heeft. Het zijn veelal gezinnen afkomstig uit de Filipijnen, Eritrea en Brazilië. 

Ook bij voedselverstrekkers Stichting Carabic en Stichting Hoop voor Morgen 

kloppen veel Amsterdammers zonder papieren aan. Bij bepaalde hulpinitiatieven is 

de concentratie ‘migrant workers’ hoger dan elders, maar eigenlijk kom je deze groep 

mensen bij ieder hulpinitiatief tegen. Van de Dappere Dames in Oost tot bij de 

voedselverstrekking in Floradorp in Noord.   

 Ten slotte is het nog het vermelden waard dat verschillende vrijwilligers ons 

wijzen op gezinnen met problematische schulden. Dit kunnen schulden zijn bij 

instanties als de energieleverancier, maar ook informele schulden die mensen zijn 

aangaan met buren, vrienden en familie, zo vertelt Adbelhamid Idrissi ons. Door het 

wegvallen van werk komen deze (informele) schulden ook steeds vaker aan het licht 

en kloppen mensen ten einde raad aan bij de informele hulpinitiatieven.   

Gezegd hebbende dat deze omschrijving van de mensen die hulpvragen natuurlijk 

niet uitputtend is  - er zijn ook studenten en oudere mensen met een kleine AOW-

uitkering die aankloppen voor voedselhulp –  gaat het vervolg in op de vraag op waar 

de vrijwilligers en de voedselverstrekkende initiatieven zélf behoefte aan hebben om 

goed hulp te kunnen verlenen.  

 

 

 

 

 

 

 
24 https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/04/help-onze-huishoudelijk-werkers    

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/04/help-onze-huishoudelijk-werkers
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Hoe kunnen voedselinitiatieven het beste ondersteund worden?  

Gevraagd naar hoe de voedselhulpinitiatieven het beste ondersteund kunnen worden 

is de roep om extra voedsel verreweg het grootst. Typerend is de opmerking van 

vrijwilliger Esmeralda de Jong die in Floradorp en omgeving meer dan 100 gezinnen 

van voedsel voorziet:   

“Het is heel moeilijk om aan eten te komen, vóór corona hielpen we twee wijken, nu 

zijn het er vier geworden. Met op het hoogtepunt 164 gezinnen. We hebben vooral 

behoeft aan eten, eten en eten.” 

Een ander punt dat in het verlengde hiervan wordt aangestipt is het gebrek aan 

voorraad en de mogelijkheid om een buffer op te bouwen. Wat er aan voedsel 

binnenkomt bij de hulpinitiatieven - veelal uit de horeca of particuliere schenkingen – 

gaat er vrijwel direct wéér uit. Hoe pijnlijk dit soms uitpakt en hoe hoog de nood is 

wordt duidelijk wanneer we na afloop van de voedseluitgifte bellen met vrijwilligers in 

de Credo Kerk in Tuindorp Oostzaan. Terwijl we telefoneren klinkt er consternatie en 

gebonk op de achtergrond van gezinnen die aankloppen voor eten, maar die tot de 

grote spijt van vrijwilligers nee moet worden verkocht, de uitgifte is gesloten en het 

eten is simpelweg op. 

   Iman de Ruijter vertelt ons even later dat ze graag een buffer zou willen 

opbouwen zodat ze mensen toch nog van eten kan voorzien. Ook voor haar is het 

lastig om aan voldoende voedsel te komen. Er komen lang niet genoeg donaties 

binnen om iedereen te kunnen helpen. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat ze zelf maar 

broden is gaan kopen bij de bakker om de voedselpakketten te kunnen voorzien van 

brood.  

 In buurthuis Archipel in Oost worden drie keer per week rond de 500 

maaltijden bereid. Voor een deel draait deze voedseluitgifte  – net als elders in de 

stad - op groente en fruit donaties uit de horeca. Maar ook hier merkt een van de 

kartrekkers van de voedseluitgifte, Jasmin Ishaq, op dat ze voedsel tekortkomen en 

dat de nood hoog is. Haar bekruipt regelmatig het gevoel dat ze kinderen die in de rij 

staan voor eten tekort doet en niet voldoende kan meegeven.   

  Er zijn een aantal voedselinitiatieven die al vóór de coronatijd actief waren en 

die daardoor hun weg weten te vinden in het circuit van particuliere donaties. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor Stichting Carabic of Stichting Hoop voor Morgen in Zuidoost. 

Hoewel deze initiatieven gepokt en gemazeld zijn, laten al deze initiatieven weten 

hoe moeilijk het is om aan voldoende voedsel te komen. Zodra het voedsel op is, is 

het  iedere keer weer een puzzel van jewelste, met veel stress en onzekerheid tot 

gevolg bij de vrijwilligers. De verzuchting ‘hoe lang men dit nog kan bolwerken op 

deze manier zonder structurele hulp’ is uit veel monden terug te horen. Zo vertelt 

Malika Frindi van de Dappere Dames ons: 

“Ik zie mensen steeds wanhopiger worden. Vrouwen worden door hun man in de 

steek gelaten. Op dit moment help ik zo’n 80 mensen met twee maaltijden per week 

en groente en fruit. Soms help ik ook mensen in acute nood, bijvoorbeeld omdat ze 

de huur niet meer kunnen betalen. Ik vraag me wel af hoe lang dit allemaal nog 

duurt.” 
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De behoefte aan praktische hulp en faciliteiten is groot 

Naast de roep om voedsel is de behoefte aan praktische hulp groot te noemen. 

Omdat veel initiatieven spontaan ontstaan zijn in reactie op de voortdurende 

coronacrisis is er gebrek aan alles. Zo is er behoefte aan vast onderdak, koelkasten 

en vriezers, transportmiddelen als busjes of bakfietsen, tegemoetkoming in 

benzinekosten, maar ook schoonmaakmiddelen als zeep, dweilen en wasmiddelen 

zijn opgenoemd. En uiteraard is ook de vraag naar corona gerelateerde middelen als 

herbruikbare mondkapjes, handgel en handschoenen groot te noemen. Hieronder  

volgt een kleine bloemlezing uit de gesprekken om de bovenstaande conclusie 

illustreren.  

 Ahmed el Mesri is vrijwilliger bij de Assadaaka community in Oost. Hij vertelt 

ons dat ze op structurele basis wel honderden mensen helpen. Qua Amsterdammers 

die hulp nodig hebben trekt er van alles voorbij. De  groep zzp’ers die zonder 

inkomen is komen te zitten is groot en springt daardoor in het oog. Omdat ze 

inmiddels zoveel mensen en gezinnen helpen is de behoefte, dan wel de noodzaak 

om zaken ‘professioneler’ aan te pakken groot. Koelkasten en vriezers zijn daarbij 

geen overbodige luxe en kunnen goed worden gebruikt.   

    Iman de Ruijter vertelt ons dat ze voorlopig nog de voedseluitgifte kan laten 

plaatsvinden in de Credo Kerk aan de Kometensingel in Noord. Maar hoe lang ze 

daar nog kunnen blijven weet ze niet. Ze mist de zekerheid van een vaste plek en 

permanent onderdak. Ook zou ze graag een opslagplek hebben waar ze een 

voorraad aan voedsel zou kunnen opslaan. Zodat ze instaat is een buffer op te 

bouwen. Daarnaast geeft ze ook aan behoefte te hebben aan een ijskast. Maar ook 

bakfietsen om eten rond te brengen naar ouderen of gezinnen, die om de een of 

andere reden niet bij machte (slecht ter been, bang voor besmetting) zijn het eten af 

te halen. Ook schoonmaakmiddelen en corona benodigdheden worden node gemist. 

Graag zou ze de Noorderlingen herbruikbare mondkapjes meegeven bij de 

voedselpakketten.  

 Claire Wielzen is samen met anderen een voedselinitiatief begonnen in de 

voormalige studio van Radio Mart in Gein. Het pand, wat beter te omschrijven valt als 

een houten keet of kraakpand, wordt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort gesloopt. 

Claire vertelt ons dat ze niet weet hoe lang ze nog op deze plek kan blijven. Het ziet 

er wel naar uit dat ze snel weer nieuw onderdak nodig heeft.   

 Leila Azzam van Stichting Carabic geeft aan dat ze zich met particuliere 

donaties tot dusverre steeds heeft weten te redden. Leila is een creatieveling die 

nooit opgeeft. Van het ministerie van Defensie tot het Oranjefonds overal weet ze 

contacten aan te boren en voedselleveranties op gang te brengen. Ze werkt ook veel 

samen met andere initiatieven in Zuidoost, zoals Stichting Hoop voor Morgen van 

Regina Mac-Nack. Zoals dat gaat - via via in het particuliere ‘goede doelencircuit’ - is 

het haar zelfs gelukt een nieuwe keuken te regelen. Maar Leila geeft ook aan dat het 

zwaar is en Stichting Carabic behoefte heeft aan zaken als koelkasten, was en 

schoonmaakmiddelen, een busje voor transport, een tegemoetkoming in 

benzinekosten en wellicht een vrijwilligersvergoeding voor de vele handen die het 

werk van Stichting Carabic wat lichter maken.     
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 Malika Frinidi van de Dappere Dames in Oost deelt twee keer per week warme 

maaltijden uit. Op het moment dat we haar spreken bereikt ze zo’n 80 

Amsterdammers. Ze vertelt ons dat mensen steeds wanhopiger worden. Ook ziet ze 

veel vrouwen die in de steek gelaten worden door hun man en ‘het zelf maar moeten  

uitzoeken.’ Ze vraagt zich af hoe lang ze dit nog vol kan houden en hoe ze aan 

voldoende voedsel blijft komen.  

Ter besluit van deze paragraaf kunnen de opmerkingen van  Adbelhamid 

Idrissi nog worden genoemd. Betrokken bij diverse hulpinitiatieven in Nieuw-West en 

omgeving. Hij geeft aan dat er een enorme behoefte is aan praktische zaken als 

handgel, handschoenen en herbruikbare mondkapjes.  

‘De les van Idrissi’ En de verwijzing naar ‘professionele hulp’ 

Inmiddels is duidelijk geworden wat voor soort voedselhulpinitiatieven er zijn in de 

stad, welke groepen Amsterdammers om hulp vragen en op welke wijze de 

hulpinitiatieven zelf graag ondersteund zouden willen worden. Het is dus bijna tijd om 

enkele concluderende aanbevelingen te doen. Maar voordat dit gebeurt volgen eerst 

nog enkele opmerkingen, die niet zo gemakkelijk gerubriceerd konden worden onder 

de eerder genoemde indeling. Abdelhamid Idrissi, de oprichter van Stichting 

Studiezalen, wijst ons namelijk op een tweetal waardevolle lessen.   

 Allereerst wijst Idrissi ons op het grote belang van een vertrouwensband 

tussen de vrijwilliger en de Amsterdammer die om hulp vraagt. Pas wanneer mensen 

degene bij wie ze aan kunnen kloppen voor hulp goed kennen, durven ze ook 

daadwerkelijk hun problemen open op tafel te leggen. Het is de vertrouwensband die 

Idrissi kweekte met de leerlingen en bezoekers van ‘zijn studiezalen’ die hem 

uiteindelijk achter de voordeur  bij de problemen van de gezinnen in Nieuw-West 

heeft bracht. Langs deze weg komt Idrissi zaken te weten over honger, schulden, en 

ook het feit dat thuis soms maandenlang de meest basale dingen ontbreken als een 

werkende koelkast, enzovoort.  

Natuurlijk is Idrissi niet de enige die een dergelijk vertrouwensband heeft met 

de mensen die om hulp vragen. Alle kartrekkers van de hulpinitiatieven zijn in wezen 

sleutelfiguren in een wijk of stadsdeel en hebben een goede vertrouwensband met 

de mensen uit de buurt. Dit maakt ook dat de informele voedselbanken en 

hulpinitiatieven zo kunnen opbloeien en zo ‘succesvol zijn.’   

Vanuit deze vertrouwensband lukt het sommige initiatiefnemers om mensen 

door te verwijzen naar andere hulpinstanties. Zo heeft Idrissi ook contact met Ouder 

Kind Teams en andere ‘officiële welzijn- en gezondheidskanalen van de gemeente.’ 

Iman de Ruijter uit Noord vertelt ons dat ze met enige regelmaat mensen op weg 

helpt naar een stadspas. Ze houdt zelfs een kleine administratie bij  – waarvoor ze 

graag een kopieermachine zou willen hebben -  om te checken of de hulp wel terecht 

komt bij mensen met een kleine beurs. Dat de Noorderlingen bereid zijn het een en 

ander aan privé administratie bloot te geven en zich ook laten door verwijzen voor 

hulp, geeft maar aan dat de meest kartrekkers een goede vertrouwensband hebben 

met de buurtbewoners.    
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Overigens kan het geen kwaad om op te merken dat door verwijzing van 

formeel hulp naar informele voedselbanken ook volop plaatsvindt. Er zijn genoeg 

instellingen – De Regenbooggroep, Street Cornerwork en anderen - die voor acute 

hulp door verwijzen naar de voedselhulp van Stichting Carabic, of Stichting Hoop 

voor Morgen van Regina Mack-nac. Dit leidt er soms wel toe dat vrijwilligers met de 

handen in het haar zitten. De rij voor de informele voedselbank wordt zo immers 

steeds langer, terwijl de informele initiatieven niet op een structurele of permanente 

financiering kunnen rekenen.  Zo vertelt Regina Mack-nac uit Zuidoost ons: 

“De rij voor voedsel reikt soms tot de volgende flat, na sluiting helpen we nog een 

hoop mensen die op de wachtlijst staan. We zien mensen langskomen die niet meer 

kunnen wachten op de beoordeling voor de reguliere voedselbank, maar acuut 

voedsel nodig hebben. Soms komt politie zelfs met kinderen en families die ze 

pakten op stelen door honger om ze langs te brengen bij ons.” 

  Naast het belang van de vertrouwensband vertelt Idrissi ons nog iets 

waardevols en dat is de les om op te passen met het formaliseren van hulp. Of beter 

gezegd: het informele karakter en de vertrouwensrelatie van de informele vrijwilligers 

moeten worden gekoesterd.  Het feit dat de initiatieven informeel zijn en weinig tot 

geen eisen stellen aan de hulpvragers werkt drempelverlagend. 

 Wat Idrissi zelf merkt is dat nu zijn voedselhulp een formeel karakter heeft 

gekregen door de samenwerking met de Rabobank en de Stadspas in het project 

Buren voor Boeren, er toch weer gezinnen en mensen dreigen af te haken.  

De reden? Zelfs een kleine bijdrage voor de voedselhulp zit er voor veel mensen niet 

in en schrikt mensen af. Aanleiding voor Idrissi om weer van onderop te beginnen en 

te weer te bouwen aan een nieuw informeel initiatief. Ditmaal in de Wildemanbuurt in 

Osdorp met ook specifieke aandacht voor kinderarmoede en als het hem lukt een 

kleding- en speelgoedbank voor de jeugd.  De les van Idrissi is dus om terug 

houdend te zijn met het ‘formaliseren van hulp’.  
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Conclusies en aanbevelingen 

1. Help de informele voedselinitiatieven aan ‘corona benodigdheden’ als 

herbruikbare mondkapjes, hygiënemiddelen als handgel, handschoenen 

en zeep.   

 

  Het is goed van het stadsbestuur dat ze onlangs duizenden 

herbruikbare mondkapjes heeft geschonken aan de Voedselbank Amsterdam. 

Maar onze rondgang door de stad laat nu juist zien dat honderden gezinnen 

die acuut hulp nodig hebben niet bereikt worden door de VBA en aankloppen 

bij de informele voedselverstrekkende initiatieven. De roep om ‘corona 

benodigdheden’ en hygiënemiddelen is groot bij de informele initiatieven. 

Help ze op weg door ook aan hen herbruikbare mondkapjes en dergelijke te 

schenken.   

 

2. Help de informele voedselverstrekkers bij het aanboren van nieuwe  

leveranciers voor voldoende voedsel. Geef ook hen een aanspreekpunt 

en ‘strategische ondersteuning net als de VBA.’ 

 

  Zoals duidelijk is geworden, is het zonder uitzondering voor alle 

initiatieven – alle geweldige inspanningen van de lokale horeca ten spijt – 

bijzonder moeilijk om aan voldoende voedsel te komen. De toestroom van 

mensen die hulp nodig heeft is groot en zal naar verwachting met het 

voortduren van de coronacrisis, toenemende werkloosheid en de hoge stijging 

van het aantal ontslagaanvragen bij UWV alleen maar groter te worden.   

 

  Aan het begin van de coronacrisis heeft het stadsbestuur een 

strategisch adviseur ter beschikking gesteld aan de Voedselbank Amsterdam. 

Dit om te voorkomen dat de voedseluitgifte stil zou komen te liggen en zorg te 

dragen voor continuïteit. Bij de informele voedselverstrekkers is de behoefte 

aan advies, ondersteuning en hulp bij het vinden van nieuwe voedsel-

leveranciers of nieuwe sponsoren duidelijk ook groot. Ook zij verdienen 

‘strategische ondersteuning’ vanuit het stadhuis.  

 

3. Ondersteun de informele voedselverstrekkers financieel bij het 

aanschaffen van faciliteiten als een bestelbusje of een bakfiets en geef 

ze ook financiële ondersteuning bij het aanschaffen van koelkasten en 

vriezers om voedsel op te slaan. Ook kan de gemeente met kennis en 

kunde bijspringen bij initiatieven die op zoek zijn naar (nieuw) geschikt 

onderdak bijvoorbeeld in samenwerking met Stadsloods en eventueel 

zorgen voor een bijpassende huurprijs.    

  De behoefte aan praktische zaken bij de voedselverstrekkende 

initiatieven is zoals gezegd groot. Deze bijzondere tijden vragen om 

onorthodoxe maatregelen. Laat de gemeente snel schakelen en kijken waar 

ze kan ondersteunen bij het aanschaffen van dit soort praktische zaken of het 

vinden van nieuw onderdak met bijpassende huurprijs.  
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4. Schenk speciale aandacht aan zzp’ers en ondernemers die inkomen en 

bestaanszekerheid zijn kwijtgeraakt. Zij vinden de weg naar hulp soms 

minder snel. 

  Het is duidelijk geworden dat de groep zzp’ers die aanklopt bij de informele  

voedselbanken bij veel kartrekkers en sleutelfiguren van de initiatieven in het oog 

springt.  Veel van hen hebben het enorm zwaar. De landelijke regelingen zoals de 

TOZO-regeling, zijn als ze er al voor in aanmerking komen, niet toereikend. Laat 

de gemeente daarom speciale aandacht schenken aan deze groep.  

           

5. Ondersteun de kartrekkers van de informele voedselbanken bij het 

bijhouden van een administratie en geef ze een concrete handleiding  

waarin staat hoe ze Amsterdammers in de problemen kunnen 

doorverwijzen naar hulpinstanties en de mogelijkheden om 

armoedegelden aan te vragen bij de gemeente. De voedselinitiatieven 

fungeren als een extra buitenpost om mensen in nood te helpen.  

  Waar nodig verwijzen de meeste informele voedselbanken bij schrijnende 

gevallen momenteel al door naar hulp van officiële instanties en de gemeente. 

Maar waarschijnlijk valt hier nog veel winst te behalen. Ze bereiken immers een 

doelgroep die normaal gesproken niet snel hulp zoekt, maar zich nu door corona 

gedwongen ziet om hulp te vragen. Veel van hen zullen waarschijnlijk in 

aanmerking komen voor armoederegelingen van de gemeente.   

  We moeten zoals gezegd oppassen met het al te snel ‘formaliseren van het 

hulpinitiatief’  bijvoorbeeld door het initiatief te koppelen aan De Stadspas.  

Een financiële eigen bijdrage, hoe klein ook, schrikt mensen in nood af. Maar om 

het bereik van de bestaande armoederegelingen te vergroten kunnen de 

hulpinitiatieven als buitenposten goed worden benut. 
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(SP) inzake het verstrekken van mondkapjes aan/via voedselbanken 

  https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/financien/begroting-2021-dl/  

 

https://www.ad.nl/amsterdam/stadspashouders-mogen-voortaan-minder-betalen-voor-groente-en-fruit~abf2c06e/
https://www.ad.nl/amsterdam/stadspashouders-mogen-voortaan-minder-betalen-voor-groente-en-fruit~abf2c06e/
https://www.at5.nl/artikelen/203724/meer-dan-600-ongedocumenteerde-gezinnen-in-de-stad-afhankelijk-van-voedselpakketten
https://www.at5.nl/artikelen/203724/meer-dan-600-ongedocumenteerde-gezinnen-in-de-stad-afhankelijk-van-voedselpakketten
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/financien/begroting-2021-dl/
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Telefoongesprekken met 

Leila Azzam en Maureen Hubbard van Stichting Carabic; Regina Mack-nac van 

Stichting Hoop voor Morgen; Claire Wielzen actief met voedselbank in Gein 

(Zuidoost);  Malika Frinidi van Dappere Dames, Ahmed el Mesri van de Assadaaka 

Community, Jashmin en Shazia Ishaq van buurthuis Archipel (Oost),  Gianni Costa 

van het voedselinitiatief bij de Pauluskerk in Osdorp, Abdelhamid Idrissi van 

Studiezalen en Boeren voor Buren (Nieuw-West) en ten slotte Esmeralda Jongmans 

van Florakokjes, minimakidsclub, Iman de Ruijter van een voedselinitiatief bij de 

Credo Kerk aan de Kometensingel en Jeannete de Waard van de Diaconie Noord  

(Noord).      

Buiten de stadsdeel  gebonden initiatieven hebben we ook gesproken met Annelies 

de Jong van het Rode Kruis en met een vrijwilliger van de Voedselbank Amsterdam.  

Overig 

https://amsterdam.voedselbank.org/  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodsteun-om-

voedselbanken-draaiende-te-houden  

https://www.flora-kokjes.nl/tijdelijke-corona-voedselbank/  
 

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/04/help-onze-huishoudelijk-

werkers 

 

Onderzoek OIS  Flexibilisering  

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8768788/1/Bijlage_9_bij_verzamelbrief_9

_Factsheet_Flexibilisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://amsterdam.voedselbank.org/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodsteun-om-voedselbanken-draaiende-te-houden
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodsteun-om-voedselbanken-draaiende-te-houden
https://www.flora-kokjes.nl/tijdelijke-corona-voedselbank/
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/04/help-onze-huishoudelijk-werkers
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/04/help-onze-huishoudelijk-werkers
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8768788/1/Bijlage_9_bij_verzamelbrief_9_Factsheet_Flexibilisering
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8768788/1/Bijlage_9_bij_verzamelbrief_9_Factsheet_Flexibilisering
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