
Dorpskast – geef- en neemkast - voedselkast

Initiatief van de diaconie van de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel

Armoede bereidt zich op dit moment gigantisch uit, en ik denk dat de verschillen in ons dorp 
groot zijn. Veel mensen worden ongewoon hard getroffen en hebben moeite om financieel 
rond te komen. 

Kijken we naar het jaarthema van dit jaar ‘aan tafel’, dan is het goed om ons te realiseren 
dat dat voor steeds meer mensen helaas ‘geen normale’ zaak meer is. Dat ook steeds meer 
mensen maaltijden overslaan om rond te komen. 

Daarom willen wij, als Amstelkerk, een kast plaatsen op het kerkterrein en deze vullen met 
houdbare levensmiddelen, drogisterij-artikelen en menstruatiemateriaal. 

Natuurlijk is er ook de voedselbank, maar het aanmelden kost tijd, lukt niet altijd en wat dan? 
Daarnaast is er ook veel ‘stille armoede’, wil niet iedereen geregistreerd staan bij een 
voedselbank, of zijn er andere redenen.
Mensen die iets nodig hebben kunnen -vaak ongezien-  één of meerdere artikelen uit het 
kastje pakken!

De diaconie wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen en ook op deze manier proberen te 
helpen.

Aan gemeenteleden en dorpsgenoten wordt gevraagd het kastje mee te vullen met 
houdbare producten en drogisterijartikelen. Raakt het kastje leeg, vult de diaconie het bij. 
Daarbij werkt zo’n kastje TWEE kanten op: als u iets zou kunnen of willen missen voor mensen 
die deze boodschappen goed kunnen gebruiken, heel graag! 

Dat zijn bijvoorbeeld blikken of zakken soep, kant-en-klare maaltijden in blik, rookworst, koffie, 
thee, koekjes, frisdrank, sappen, potjes saus, pindakaas of jam, een pak luiers, zeep of 
wasmiddel, tandenborstel of tandpasta, maandverband of tampons etc. 
Ook komen de kerstpakketten er weer aan en daar zitten ook wel eens dingen tussen die u 
niet gebruikt. 
Voorwaarde is dat de artikelen goed, niet over de datum en ongebruikt moeten zijn. 
Geen alcohol of rookwaren. 
En zo wordt minder voedsel verspild, worden anderen geholpen.

Kortom: heb je iets over, zet het erin, heb je iets nodig, neem het eruit! Een geef- en 
neemkast!

De kast staat rechts van de ingang bij het fietsenrek. 

Namens de diaconie, 

Marga Ottenbros


