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De voedselbank Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie waarbij 130 vrijwilligers actief zijn 

betrokken. Een uitgangspunt van de voedselbanken in Nederland is dat er geen betaalde 

krachten in dienst zijn.  

De voedselbank Eindhoven verzorgt wekelijks de levering van ruim 650 levensmiddelen- 

pakketten voor gezinnen die op de een of andere manier onder het bestaansminimum zijn 

gekomen.  

Voedselbank Eindhoven is op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers voor de rol van:

Medewerker winkelacties

Je bent een gemotiveerde collega met verantwoordelijkheidsgevoel, die zich graag  in wil zetten 

voor het goede doel. 

Wat ga je doen 

In het kort komen de winkelacties op het volgende neer: op verschillende data gaan we met 

een groepje vrijwilligers naar een supermarkt in Eindhoven en vragen de klanten om wat extra 

boodschappen te doen en deze aan de Voedselbank te doneren. Bij de ingang krijgen ze een 

'boodschappenlijstje' met producten (lang houdbare producten zoals houdbare melk in pak, 

groenten in pot of blik, rijst, pasta etc). Afhankelijk van de beschikbare ruimte is er vaak ook 

een tafel of kraam waar deze producten door de winkeleigenaar bij elkaar zijn gezet (met een 

of twee vrijwilligers erbij). Na de kassa zamelen  we de producten in. Deze worden aan het 

einde van de dag naar de Voedselbank Eindhoven vervoerd om te worden gesorteerd en 

opgeslagen. In de dagen daarna worden ze in de voedselpakketten verwerkt om aan de cliënten 

mee te geven. 

Tijdsinvestering 

De zaterdagen waarop we gaan inzamelen zijn verdeeld in drie blokken van 3 uur (van 10 - 13, 

van 13 - 16 en van 16 - 19 uur). Vrijwilligers geven aan voor welke blokken ze beschikbaar zijn 

en worden ruim op tijd geïnformeerd over de definitieve indeling en winkel waar we gaan 

inzamelen.  

Uiteraard is er voor vrijwilligers geen verplichting om aan elke inzameling mee te doen, iemand 

geeft zelf aan wanneer hij/zij beschikbaar is 

Ben je geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op met: 

Désirée van Lieshout, supermarktcoordinatie@gmail.com 

Je kunt je ook aanmelden via het antwoordformulier op onze website: 

http://www.voedselbankeindhoven.nl/vacaturesvbe/medewerkers-voor-onze-winkelacties 
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