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Afgelopen zaterdag 11 mei stond de fractie van de Partij van de Arbeid bij de Hoogvliet in 

het buurtwinkelcentrum aan de Colijnlaan. Voor velen is de zaterdag de dag dat er de 

wekelijkse boodschappen gekocht worden;  voor de PvdA een moment om aandacht te 

vragen voor de problematiek van Voedselbank Rijswijk.  

 

Onder de noemer ‘Laat het een ander smaken’ vroeg de PvdA in vele gemeentes aandacht 

voor de Voedselbanken en het Leger des Heils. Aan de ene kant gooien we in Nederland 

jaarlijks voor 4,4 miljard euro aan bruikbaar voedsel weg wat omgerekend ongeveer 50kg 

per persoon is. Voedsel dat een ander nog zou kunnen gebruiken.  

Daarnaast neemt de armoede toe en kunnen steeds minder mensen de dagelijkse kost ook 

kopen. Momenteel maken in Rijswijk 110 gezinnen gebruik van de diensten van de 

Voedselbank. 

 

De Rijswijkse fractie heeft aandacht voor dit probleem gevraagd door met een 

boodschappenlijstje in de hand aan het winkelend publiek in de Colijnlaan, te vragen een 

boodschap extra te doen. De PvdA verzamelde en stond de opbrengst af aan de 

Voedselbank in Rijswijk. 

 

Van jong tot oud werd er gelukkig massaal geregeerd op de PvdA- actie. Zo hadden wij al 

gauw twee winkelwagens vol met o.a. pakken rijst, pasta, houdbare melk, blikgroenten, 

koek, zonnebloemolie, luiers.  

De ingezamelde producten konden wij die zelfde middag nog overdragen aan de 

coördinatoren van de Voedselbank Rijswijk de familie Van Essenberg . 

 

Zij waren blij verrast met de grote opbrengst.  Zij wisten zeker dat al het ingezamelde 

voedsel en producten in dankbaarheid zou worden ontvangen. 

 

De Voedselbank hoop dat door de actie van de PvdA meer mensen af en toe een extra 

boodschap aanschaffen ten bate van de Voedselbank. Informatie over de Voedselbank 

Rijswijk is te verkrijgen via telefoonnummer 070-3940708. 

 

Wat de Rijswijkse PvdA betreft: wij zullen aandacht blijven vragen voor alle mensen die 

het zwaar hebben. Want voor de PvdA telt iedereen mee.  
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