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Kies! het leven

-

Voedselbankwinkel is op donderdag 14 oktober feestelijk geopend door wethouder Martijn Balster van de gemeente Den Haag. Hij ontving een winkelwagentje
met verse en houdbare producten en nam zo de winkel in Buurt-en-kerkhuis Shalom
offi<ieel in gebruik.
Kies!

winkels; en gaan samenwerken met de voedselbanken in Scheveningen en Zoetermeer.
Meer winkels; dat vraagt nog meer flexibele
logistiek vanuit het nieuwe, in de gemeente
Westland gevestigde

De Shalomkerk, in gebruik genomen in 1959,

d istri

butiecentru m.

Winkels die vaker in de week open zijn, en

was een van de eerste gemeenschapsvoor-

meer gespreid in de tijd, vragen ook om een

zieningen in de op dat moment snelgroeiende wijken in Den Haag-Zuidwest. Daar

andere inzet van de vrijwilligers. Om van hun

deskundigheid en inzet gebruik te kunnen

bestond toen en bestaat nog steeds grote

blijven maken bij de verwachte verdergaan-

behoefte

de diversificatie wordt gedacht aan, op ter-

aa n,

zo merkte wethouder Bert

van Alphen van Den Haag op bij de opening

mijn, avondopenstelling van de winkels. Als

van Buurt-en-kerkhuis Shalom in november

bpstap'naar de korte speech van wethouder

2019. Op dat moment, maar ook al daarvoor,
was de Shalomkerk een

Martijn Balster merkte Hen k Baa rs nog op

uitgiftepunt van

dat er goed wordt samengewerkt met de

Voedselbank Haaglanden; vanaf medio 2018,

start van Kies! Sociale Supermarkt de kern

samen met Stek Den Haag en de wijkdiaco-

van het project: de klant kiest in de voedsel-

nie Zuidwest van de Protestantse Kerk Den

bankwinkel nu (weer) zelf de producten die
hij/zij koopt rnet virtueel geld. De klanten

Wethouder Martijn Balster waardeerde,

van Kies! kozen in de eerste fase van het
project, in de voormalige SRV-wa9€h, al zelf
hun (verse) en houdbare producten uit de

jaar geleden deed, het initiatief;

is een goede aanvulling op en in Buurt-en-

navolging van de voedselbankwinkel aan
de Zoutkeetsingel, ook inZuidwest een

schappen, zoals ook nu weer in de winkel.

ziening van belang in deze kwetsbare wijk

Maar veel belangrijker nog is het tweede

waarin veel mensen noodgedwongen op of

voedselbankwinkel te vestigen. De officiële
opening vond, nadat de winkel al enige tijd

aspect van Kies!: het, in overleg met de in de

onder het sociaal minimum Ieven. Door het

ontvangstruimte van het buurt-en-kerkhuis

voornemen de bestaande woningen in Den

had'proefgedraaidi op 14 oktober plaats,
met een feestelijke bijeenkomst in het buurt-

aanwezige coaches, kiezen door klanten
voor stappen in hun leven op basis van eigen

Haag-Zuidwest te gaan renoveren en het

en-kerkhuis. De opening werd verricht door

verwachtingen, dromen én hun talenten en
ervaringen. Het gaat bij dit project dus om

als

man (Stek-directeur) en Henk Baars (vice-

echte keuzes maken door de klanten in de
winkel en in hun leveni

buu rt-en-kerkhuis mogelijk nog verder
toenemen. Het project draagt zeker bij aan

voorzitter van Voedselbank Haaglanden) en
de wethouder zelf .

Een

Haag, in het project Kies! Sociale Supermarkt.

ln goed overleg tussen de partners is medio
2020 gestalte gegeven aan het idee om, in

Martijn Balster, wethou der Zuidwest van Den
Haag, na korte presentaties van Derk Stege-

gemeente Den Haag.

evenals zijn collega Van Alphen dat twee

dit initiatief

kerkhuis Shalom. Hij ziet het als een voor-

laten toenemen van het aantal woningen,

een'boost'voor het woon- en leefklimaat

in Escamp, kan en zal de betekenis van het

het gevoel van eigenwaarde van de mensen

voedselbankwinkel in Zuidwest

uit de omgeving die er gebruik van maken.

Henk Baars zette de voornemens van

Het kan er mede toe leiden dat zij meer

Het belang van kiezen

Voedselbank Haaglanden uiteen: geleidelijk

dan voorheen het gevoel (her)krijgen dat

'Kiezeni aldus Derk Stegeman,'is sinds de

de uitgiftelocaties gaan omzetten in (vers-)

Lees

verder op pagina 2

Schriftl
Het leesrooster voor

07 november
14 november

21 november
28 november

Vervolg van pagina I
zij er wel degelijk bij horen. Martijn Balster

eindigde met de woorden dat hij graag
verder op de hoogte wordt gehouden van de
ervaringen met het project.
De openingsceremonie
Van Henk Baars, als vicevoorzitter van Voedselbank Haaglanden, kreeg hij vervolgens
een miniwinkelwagen overhandigd met
verse en houdbare producten uit de winkel.

ln het souterrain van de Shalomkerkwaar
de voedselbankwinkel is gevestigd, ver-

richtte hij vervolgens de opening door het
doorknippen van een lin! aansluitend nam
hij kennis van de gehanteerde opzet: klanten
doen hier hun boodschappen met virtueel
geld op een eens per twee weken oplaad-

De openingstijden zijn:

- dinsdag
van 14.00 tot 17.00 uur
- donderdag van 1 0.00 tot 14.00 uur

Peter Weid ma n n,'rekende vervotgens met

Nieuwe klanten dienen zich aan te melden
via de eigen hulpverlener (Sociale Dienst,

hem af bij de digitale kassa...

welzij nsorgan isaties

Gewaardeerd gast bij deze opening was Kees

bewindvoerder). Deze instantie checkt de
(financiële) gegevens van de aanvrager met

Buist, voormalig opbouwwerker Zuidwest bij

hen en deelt deze gegevens digitaal met

baar pasje. De winkelmanager van Kies!,

Stek, nu al weer enige

tijd met pensioen. Het

a

ls Stichti ng Mooi,

Voedselbank Haaglanden die de aanvraag

was voor hem en voor ons een gewaardeer-

accordeert en ervoor zorgt dat nieuwe

de hernieuwde kennismaking over en weer.

klanten hun pasje ontvangen en vervolgens

Niet in woorden te omvatten iszijn inzet

net als de bude'klanten twee keer per week

geweest om Kies! van de grond tekrijgen, in

in de voedselbankwinkel hun boodschap-

goede samenwerking met de wijkdiaconie

pen kunnen doen, en erna wellicht nog in

Zuidwest.

de ontvangstruimte blijven voor een kop
koffie of thee, of een andere'verwennerij'

Het was eveneens verheugend dat Chris van

in de vorm van vers fruit, of een enkele keer

Dam, recent voorzitter geworden van het

zelfgemaakte soep. ln de ontvangstruimte

bestuur van Stek Den Haag, acte de présence

zijn ook de coaches aanwezig voor een

gaf om met eigen ogen Buurt-en-kerkhuis

gesprek over eventueel (vrijwilligers)werk,

Shalom te bekijken en zich hierover te laten

begeleiding naar cursussen of onderwerpen

informeren.

die klanten zelf aan de orde willen stellen.

lndien nodig kunnen de coaches verwijzen
Hoe het werkt

naar bijvoorbeeld het sociaal spreekuur op

Klanten van Kies! Voedselbankwinkel doen in

woensdag middag of andere adviesinstan-

de nieuwe winkel als onderdeel van Buurten-kerkhuis Shalom zelf hun boodschappen.

ties. Onze verwachting is wel dat klanten
na verloop van tijd (weer) samen bijpraten

Zij kunnen vanaf medio oktober twee keer

onder het genot van een kop koffie of thee,

per week in de winkel aan de Vrederustlaan

een soort wekelijks'uitje'in een zeker vaak

96 winkelen (het buurt-en-kerkhuis ligt vlak

wel op bverleven'gericht bestaan.

bij winkelcentrum De Stede aan de Hengelolaa n).
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l"lico Tettercc (draken Abdrjkerk,

vrijillliger

Kies!)

