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 Wilt u een gift geven? 

Misschien valt het u op: we hebben onze 'rondzendbrief' in een 
nieuw jasje gestoken. Inhoudelijk blijft deze 'VoedNood' gewoon 
onze vertrouwde manier om u op de hoogte te houden van de 
laatste ontwikkelingen bij onze voedselbank. We hebben een paar 
vaste rubrieken opgenomen:  
In de rubriek ‘Dankzij…’ zetten wij elke uitgave één van onze vele 
sponsors in het zonnetje. Deze keer medewerkers van Omnia 
Wonen uit Harderwijk, die ons ontzettend hebben verwend. 
In de rubriek ‘Graag gedaan!’ plaatsen wij reacties van klanten, 
en nu van iemand voor wie wij wat extra’s hebben kunnen doen.   
 

Ruimere norm voor een voedselpakket 

Cieka Galenkamp, manager VFA: 
Wij hebben nogal wat klanten die niet op de hoogte zijn van allerlei 

regelgeving en ook de weg naar de diverse hulp biedende instanties niet 
weten te vinden. Daarom geven wij niet alleen voedselpakketten mee, 
maar helpen wij ook bij het inzichtelijk maken van de sociale kaart van 
Amersfoort en omstreken, én verwijzen we door, waar dat nodig is. We 
zien dat dit zijn vruchten afwerpt, want in onze vorige nieuwsbrief konden 

we al melden dat het aantal klanten van Voedselfocus is gedaald. Een mooi 
signaal, want dat betekent dat die klanten hun financiële problemen onder 

controle hebben gekregen. En dat betekent weer dat wij iets soepeler kunnen 
zijn bij het toewijzen van een pakket.  
 
Ook plus-pakketten volwaardig samengesteld 
Mensen komen alleen in aanmerking voor een voedselpakket als ze aan bepaalde financiële criteria 
voldoen. Dat is nodig om het voedsel te kunnen verdelen over de mensen die het 't hardst nodig 
hebben. Daarnaast hebben wij een groep klanten die net boven die norm zit, maar voor wie het nog 
steeds erg moeilijk is om rond te komen. Zij komen in aanmerking voor een zogenaamd pluspakket: 
het voedsel dat nog over is, wordt over hen verdeeld. Daarmee kunnen we deze groep ook helpen, en 
voldoen we aan onze andere doelstelling: het tegengaan van verspilling van voedsel. Normaliter is een 
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plus-pakket minder gevuld, maar we hebben besloten om onze plus-pakketten ook volwaardig 
samen te stellen. We hopen dat dit geen tijdelijke maatregel hoeft te zijn, maar dat we voldoende 
voedingsmiddelen krijgen om de nieuwe norm de komende jaren blijvend te kunnen hanteren. 
 
Ruimere norm 
Voor beide pakketten zijn normbedragen vastgesteld. De norm bestaat uit een basisbedrag per 
huishouden, met daarbij opgeteld een bedrag per persoon. 
 
Basispakket 
Basis per huishouden : 110 euro 
+ per persoon : 70 euro 

Voorbeelden 

Alleenstaande 

met aantal 

kinderen 

Norm  Echtpaar 

met aantal  

kinderen 

Norm 

0  180  0 250 

1  250  1 320 

2 320  2 390 

3 390  3 460 

enz. enz.  enz. enz. 
 

Pluspakket 
Basis per huishouden : 110 euro 
+ per persoon : 100 euro 

Voorbeelden 

Alleenstaande 

met aantal 

kinderen 

Norm  Echtpaar 

met aantal 

kinderen 

Norm 

0  210  0 310 

1  310  1 410 

2 410  2 510 

3 510  3 610 

enz. enz.  enz. enz. 
 

 
Is iemand afgewezen in het verleden? 
Kent u mensen die zijn afgewezen op basis van de oude norm, maar nu wellicht wél in aanmerking 
komen voor een voedselpakket? Ze kunnen altijd weer opnieuw een intakegesprek aanvragen.  
 

Dankzij… Omnia Wonen uit Harderwijk 

Onze eerste focus is gericht op voedsel voor onze klanten. Maar soms biedt iemand ons iets heel anders 
aan. Een gebaar waar onze klanten, maar óók onze vrijwilligers mee geholpen zijn. In juni hebben circa 
60 medewerkers van woningcorporatie Omnia Wonen uit Harderwijk ons gebouw  
in Amersfoort onder handen genomen. Er werd hevig gepoetst, geschrobd,  
getimmerd, gesnoeid… Lieve mensen van Omnia Wonen: ontzettend bedankt! 
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Kwaliteitsinspectie: wéér een voldoende! 

Eind juli heeft Sensz Voedselveiligheid een ongeplande kwaliteitsinspectie bij ons 
uitgevoerd. Overall kregen wij een 7. Citaat uit het rapport: "VFA heeft de audit met 
goed gevolg doorlopen en daarmee de status GROEN behouden." Beseffende 
dat onze organisatie bestaat uit vrijwilligers, waaronder veel parttimers, en 
met aardig wat verloop, dan doen we het toch echt goed. Uiteraard zijn er wat 
aandachtspunten en de komende maanden zullen we daar verbetering in 
aanbrengen. Maar de echt belangrijke zaken, zoals hoe wij met voedsel omgaan 
(hygiëne, doorlooptijd) werden als voldoende gekenmerkt. Op naar een 8! 
 

Graag gedaan! 

Dat wij als VFA meedenken met klanten wordt meestal bijzonder gewaardeerd. 
In deze rubriek laten we regelmatig een klant aan het woord.  
"Heel veel dank voor het doorverwijzen naar de Kliniek voor Tandheelkunde. 
Inmiddels heeft de specialist daar een soort wonder verricht met mijn afgebroken 
lelijke voortand en durf ik weer te lachen. De mondhygiëniste heeft mijn gebit eens 
goed gereinigd en goede tips gegeven om het zo goed mogelijk schoon te houden. 
Daarnaast heb ik een doorverwijzing naar een kaakchirurg die nog wat ‘rottige 
restjes’ zal verwijderen. En, en daar ben ik zo mogelijk nog gelukkiger mee, mijn 
kinderen zijn ook  welkom in deze praktijk! Omdat wij geen aanvullende 
tandartsverzekering hebben (want die kunnen we niet betalen) werden we, ook de 
kinderen, bij elke praktijk die wij belden geweigerd. Nu staan zij gelukkig weer 
onder controle van een goede tandarts."  

 

In memoriam 

Tot onze grote ontsteltenis hebben wij het bericht gekregen dat een van onze 
trouwste en meest enthousiaste ambassadeurs, Jan van Dijk, op 9 augustus is 
overleden. Altijd was hij in de weer om zoveel mogelijk mensen warm te krijgen 
voor een donatie aan onze voedselbank en hij hielp ook zelf actief mee bij de 
organisatie van onder andere de supermarktacties. We verliezen in hem een 
bijzonder mens met een warm hart. Wij zullen hem missen en wensen zijn vrouw 
en kinderen heel veel sterkte bij dit grote verdriet. 

 

 Ons FocusProduct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben altijd behoefte 
aan vooral houdbare 

producten. Deze keer 

leggen wij onze focus op:  
 

DROGE PASTA 
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Lopende acties 

Gelukkig hebben wij veel trouwe sponsors die ons helpen bij het samenstellen van volwaardige 
voedselpakketten. Wij kunnen niet zonder ze! Hier een kleine greep uit een paar acties die de komende 
periode plaatsvinden. Heeft u ook een actie voor ons? Graag! Neem dan even contact met ons op. 
 

 Als u tussen 12 en 18 september tankt bij benzinepomp Kreijne in Hoogland, kunt u dubbele 
punten sparen voor onze voedselbank; daarmee kopen wij brandstof voor onze transportbusjes. 

 De eerstvolgende supermarktactie is op zaterdag 29 oktober aanstaande. 
 Bij diverse supermarkten kunt u bij het inleverpunt voor statiegeldflessen uw statiegeldbon 

doneren voor onze voedselbank; hiermee kopen wij levensmiddelen voor onze pakketten.  
 

Vacatures voor vrijwilligers 

 

Heeft u nog een paar uren over om ons te helpen?  
Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar:  

CHAUFFEURS MET RIJERVARING 

Leuk werk met veel contacten! Onze chauffeurs rijden veel in de regio 
Amersfoort, maar ook daarbuiten. Er moeten o.a. producten worden 
opgehaald en gebracht, en dat betekent dat er ook geladen en gelost 
moet worden. Wij rijden met busjes waar we erg zuinig op zijn: 
tenslotte zijn we afhankelijk van giften. Dus: heeft u rijervaring en 
bent u er trots op om schadevrij te rijden? Meld u dan aan!  

 
Verder hebben we nog plaats voor: 

 Een allround logistiekmedewerker die wil helpen met diverse processen binnen onze logistieke 
afdeling, zoals laden en lossen, administratieve verwerking, contact onderhouden met 
leveranciers en vrijwilligers e.d. Kijk op onze website voor meer informatie. 

 Een kantoormedewerker voor minimaal twee dagdelen.  
 
Aanmelden graag via: VFA-kantoor@voedselfocusamersfoort.nl. Ook jongeren zijn van harte welkom! 
Werken bij Voedsel Focus Amersfoort betekent sowieso werken voor een goed doel, maar óók werken 
in een gezellige en respectvolle sfeer. Daarnaast worden onze vrijwilligers regelmatig door diverse 
instanties in het zonnetje gezet, waar we natuurlijk heel dankbaar voor zijn. Zo kregen wij in juni een 
partij 'eerste Hollandse Nieuwe' van Stichting Haringparty Amersfoort. 
 

WILT U ONS 

STEUNEN MET 

EEN GIFT?  

 
Ons bankrekeningnr. is: 
NL 20 RABO 012 15 79 689 
ten name van 
Stichting Voedselfocus 
te Amersfoort. 

Automatische incasso 

Voedselfocus is erg gebaat bij een solide financiële basis. Als u bereid 
bent om ons op regelmatige basis te steunen, kunt u ons machtigen 
om bedragen van uw bankrekening te incasseren. Op onze website is 
een formulier te vinden (pagina 'Leveranciers en Donateurs'), maar u 
kunt ons ook mailen over een toezegging: de RABO-bank accepteert 
dit als officiële machtiging. Stichting Voedselfocus Amersfoort heeft 
een ANBI-verklaring van de Belastingdienst. Dit betekent dat u uw gift 
kunt aftrekken bij uw inkomstenbelastingaangifte. 
 

CHAUFFEURS 
GEZOCHT 

http://www.voedselfocusamersfoort.nl/index.html
mailto:VFA-kantoor@voedselfocusamersfoort.nl
http://www.amersfoortseharingparty.nl/
http://www.voedselfocusamersfoort.nl/Donatieformulier-Voedsel-Focus-Amersfoort-juni2014.pdf
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Onze contactgegevens 

T: 033 - 472 19 37  
E:  VFA-kantoor@voedselfocusamersfoort.nl  
I:  www.voedselfocusamersfoort.nl  
 
Cieka Galenkamp 
T: 06 - 37 65 68 79 
E: cmgalenkamp@voedselfocusamersfoort.nl  

 @voedselfocus 
  

  
 Uitleg over ANBI 

 
Redactie en vormgeving: Aagje Jellema 
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