
VLA bestaat 10 jaar
Mooi werk maar het zou niet 
nodig moeten zijn. 
Kun je dan 10 jaar VLA 
vieren? Zeker wel: we vieren 
dat 10 jaar lang vele 
Almeerse bedrijven en parti-
culieren belangeloos een 
Super VLA hebben mogelijk 
gemaakt. Als sponsors, 
donateurs of als vrijwilligers. 

Hoera!  

2005
Maatschappelijke Relevante 
Kerken Almere (MRKA) en het 
Rode Kruis maken de start 
van Voedsel Loket Almere 
(VLA) mogelijk. Maar het is de 
visie van initiatief nemer Peter 
Mons die maakt dat VLA geen 
doorsnee Voedselbank is. 

2006
Het begin is er: 25 kratjes met 
levensmiddelen. Maar van het 
begin af aan verstrekt VLA 
behalve voedsel vooral per-
spectief. Elke VLA klant krijgt 
tevens een hulpverlener die de 
achterliggende problemen 
helpt oplossen

2007
Voedselbank is bij VLA het 
woord niet. Almere is daarmee 
anders dan de rest van het 
land. De focus ligt vooral op de 
achterliggende problemen. Er 
is voedselhulp, maar meteen 
start het traject om dat overbo-
dig te maken. Heel praktisch 
en ook heel effectief, zo weten 
we inmiddels.

2008
De supermarktactie is een 
terugkerend fenomeen. Super-
marktklanten doen dan een 
paar boodschappen extra om 
VLA te ondersteunen. Behalve 
voedsel, zamelt VLA ook 
kleding, meubels en speelgoed 
in die mensen kwijt willen.

2009
VLA raakt bekender, maar het 
blijft sappelen financieel 
gezien. De droom is dat elke 
Almeerder een vast bedrag van 
35 eurocent per dag doneert. 
Of zijn of haar statiegeld. Dat 
zou VLA een stabiele basis 
geven. 
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2011
Dit jaar helpt VLA 250 gezin-
nen. Dat lijkt het maximum 
haalbare voor de zesjarige 
organisatie. Maar dan breekt 
de crisis uit...

2012
Een bewogen VLA jaar. Het 
aantal gezinnen dat een beroep 
doet op VLA explodeert. Maar 
er is ook goed nieuws: de VLA 
Supermarkt start. Geen 
gevulde kratjes meer, maar 
een pas met saldo waarmee 
klanten zelfredzaam hun kratje 
vullen. Er wordt gezorgd dat 
160 hoogst noodzakelijke arti-
kelen vast voorradig zijn. De 
supermarkt acties zijn van 
groot belang . Daarmee vullen 
we de helft van de schappen.  

2013
Wat een zwart jaar dreigt te 
worden, eindigt positief.  On-
verlaten gaan er met onze kas 
vandoor. Een strop van 
14.000 Euro. De publieke 
aandacht genereert veront-
waardiging maar ook nieuwe 
donaties. De schade wordt 
uiteindelijk meer dan goed 
gemaakt. 

2014
Het jaar waarin  de VLA Kado 
winkel en de VLA voedsel-
tuin van start gaan. 
Daarmee komt het aantal VLA 
smaken op zes, want we 
hebben ook nog:
- VLA Supermarkt, 
-VLA Speelgoed&Huishoudelijk 
- VLA Kleding
- VLA cursussen & trainingen

2015
Samenleven betekent volgens 
VLA zorgen dat niemand aan 
de kant staat. Klaar zijn we 
pas als dat een feit is. We 
moeten dus door. Plan is: nog 
meer focussen op preventie en 
participatie. We houden onze 
naam, maar we zijn eigenlijk 
Super Loket Almere
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