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Vergeleken met vorig jaar december is het aantal voedselbankklanten in Amersfoort gestegen. Op dit moment staan maar
liefst 419 gezinnen bij ons ingeschreven. Dat is véél! En we zien
de hoeveelheid klanten nog niet afnemen… Onze wens voor het
nieuwe jaar: oplossingen om de armoede in ons land écht aan te
pakken. Wij denken graag mee.
Namens alle vrijwilligers van Voedselbank Amersfoort:
heel fijne feestdagen en een gelukkig, gezond én liefdevol 2018!
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Oók mensen zonder gezin verdienen aandacht!
In december worden mensen altijd wat vrijgeviger
en vooral als het om kinderen in armoede gaat,
daarover schreven we al in onze vorige editie.
Gelukkig krijgen kinderen al aardig wat extraatjes:

Sinterklaascadeautjes, verjaardagscadeautjes,
uitjes… er zijn veel goedhartige initiatieven, zowel
door particulieren als door instanties. We zijn er
ontzettend blij mee, maar in dit artikel willen wij
een lans breken voor alle alleenstaanden die in
armoede leven.
Weinig extraatjes
Natuurlijk krijgen ze bij ons een voedselpakket,
praktische adviezen en een luisterend oor. Maar
eenmaal thuis, hebben ze vaak maar een klein
netwerk en kunnen of willen ze niet altijd open
met anderen over hun problemen praten. Dan
heb je het al moeilijk en kun je je zorgen ook
nog niet delen met een partner. Voor hen maar
weinig extraatjes. Een gratis kerstboom? Tja,
niet iedereen ziet dat zitten voor één persoon…
Gratis oliebollen? Lekker, maar om nou alleen 
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voor jezelf helemaal naar de andere kant van de
stad te fietsen… De zorgen om geld en eten zijn
zó groot dat er geen ruimte meer is voor wat
meer positieve dingen. Dat gaat ons aan het hart.
Als je alleen woont, zijn je woonlasten verhoudingsgewijs vaak veel hoger dan als je met twee
personen of met een gezin een huis deelt. Je huis
moet toch in z’n geheel verwarmd worden, om
maar een voorbeeld te noemen. Goedkoper gaan

wonen is momenteel erg lastig, omdat er veel te
weinig sociale huurwoningen zijn. En er komt ook
minder binnen: als je met z’n tweeën bent, krijg je
samen meer bijstand dan in je eentje. Natuurlijk
zijn er toeslagen, maar dan moet je wél weten
waar je allemaal recht op hebt. Om dat in je
eentje uit te zoeken is écht geen feest. Daarom:
een beetje begrip voor mensen die alleen wonen
is op z’n plaats. Laat dat een goed voornemen zijn.

Kantoor voedselbank Amersfoort is eind december gesloten
Elk jaar zetten wij onze activiteiten heel even op een laag pitje, ook om de vrijwilligers een beetje rust te gunnen. De laatste week van december gaat het kantoor
dicht (we zijn dus niet telefonisch bereikbaar) en worden er geen intakes gehouden. Natuurlijk krijgen alle klanten wél een voedselpakket van ons, maar in plaats
van twee keer per week gaan we het uitdelen op één dag doen en wel op vrijdag
29 december. Een marathonsessie, maar nog goed te behappen voor de vrijwilligers die niet op
vakantie zijn. Onze afdeling logistiek gaat in principe stug door. Wilt u wat afleveren, dan kan dat:
volg de borden ‘BRENGEN’. En onze mailbox wordt ook gelezen, speciaal voor noodgevallen.

Nieuwe normen voor het toekennen van een voedselpakket
Per 1 januari 2018 gaan nieuwe normen gelden
voor het toekennen van een voedselpakket. De
normen zijn vastgesteld op de ledenvergadering
van de landelijke organisatie voor voedselbanken
en daar sluiten wij bij aan. De normbedragen
lijken iets lager uit te vallen, maar daar staat
tegenover dat de berekening van de vaste lasten
is aangepast. Daarbij is onder andere gekeken
naar de berekening van het Nibud hoeveel geld je
minimaal kwijt bent aan een huishouden. Al met
al komt het er op neer dat toch méér mensen in
aanmerking komen voor een voedselpakket.
Bent u of kent u iemand die rond de norm zit?
Iedereen kan vrijblijvend langskomen op het open
spreekuur van onze intakers voor een meer
gedetailleerde berekening.

Norm voedselpakket vanaf 1 -1-2018
Leefgeld (dus excl. vaste lasten) is minder dan:
Basis per huishouden : 130 euro per maand
+ per persoon
: 85 euro per maand
Voorbeelden
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In de sympathieke column van Bernadette in het AD begin 2017 ging zij in op de
verruiming van onze normen toen. “De voedselbank in Amersfoort kan meer
mensen helpen. Is dat goed nieuws? Niet per se.” Een jaar later is er nog niet
zoveel veranderd, maar armoede staat serieus op de agenda, ook bij gemeentelijke
instanties en politieke partijen. We blijven hoopvol!
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Hooglanders en ‘Veners’ spelen Top 2000 voor voedselbank
Queen, Chic of toch De Dijk: ‘Wat staat er
dit jaar voor jou op één?’ Een groep lokale
gelegenheidsmusici rond Hoogland heeft
het antwoord: Voedselbank Amersfoort.
In Concordia Hoogland spelen zij op
vrijdag 29 en zaterdag 30 december vanaf
20.00 uur tientallen nummers uit de Top
2000 live. Van ABBA tot ZZ Top!

Drie musicerende ondernemers, die houden van
dorpse gezelligheid, willen met hun vrienden graag
een mooi eindejaarsevenement organiseren voor
een goed doel. Dat wordt de voedselbank. “Er zijn
heel veel gezinnen die lastig kunnen rondkomen.
Ook hen willen we graag leuke feestdagen bezorgen”, vertelt drummer Vincent Tomassen. “Maar
natuurlijk willen we ook twee gezellige feestavonden organiseren voor de mensen in de regio”, vult
drummer Arie Voskuilen aan. Samen met gitarist en
zanger Chris Lelieveld kwamen ze op dit topidee.

Inmiddels hebben vele ondernemers, bands en
artiesten zich aangesloten bij het winterfeest.
Sommige muzikanten spelen bij bekendere bands,
als neder-rockband Hunker, Springsteen-tribute
‘The Bruceband’ en de Tina Turner Tribute Band
‘Hot Leggs’. Maar nu leggen ze zich toe op het
beste uit de Top 2000. Naast een band met vele
artiesten zijn er ook DJ’s en het ziet er naar uit dat
het twee heel gezellige avonden gaan worden.
Lekker dansen, een beetje headbangen, en heel
veel meezingen natuurlijk. Voor jong en oud.

De entree van de avonden bedraagt een
bescheiden € 12,50. Daarnaast dient iedereen een
pak rijst of pasta mee te nemen. “Enerzijds ludiek,
anderzijds voel je dan direct waar we het over
hebben. Alle opbrengsten gaan direct naar de
voedselbank. We stemmen dat met ze af en
schenken in natura. Alle sponsoren wordt ook
gevraagd zoveel mogelijk goederen te leveren.
Dan kunnen we nog meer voor ze doen. We
hopen op een enorme opkomst, maar bovenal
een groot feest. Sjonge, popartiest. Gaat het er
dus toch nog een keer van komen”, lacht Vincent.

Belangeloos
Iedereen gaat er twee avonden belangeloos
tegenaan, ook de technici, de DJ’s en de marketeers. Concordia stelt de zaal ter beschikking
en verzorgt de feestelijke Top 2000 aankleding.
‘Local hero’ Frans Voskuilen presenteert zich
de blaren op zijn tong, terwijl Albert Heijn in
Hoogland extra voedselpakketten levert. Dit
bovenop de opbrengst van de kaartverkoop.

Kom allemaal naar dit
geweldige feest en steun
meteen de voedselbank!!!
Kaarten zijn te koop bij Concordia, AH Hoogland
en Mossink Fietsen in Hooglanderveen.
Zie ook de Facebook-pagina
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Enthousiaste deelnemers budgetkring
Intakers Marjolein Pieters en Kees Morra zijn in november een budgetkring gestart.
Het is in feite een werkgroep waarin je als deelnemer gestimuleerd wordt om bewust en
zorgvuldig om te gaan met je geld en je leven, en waar je steun krijgt van lotgenoten.
Binnen een vast protocol werken de deelnemers aan thema’s als: hoe krijg ik mijn energierekening
omlaag, hoe maak ik goedkope gezonde maaltijden, hoe stel ik een maandbegroting op, hoe
organiseer ik een leuk maar goedkoper kinderpartijtje, hoe kan ik zonder geld oude hobby’s
oppakken, hoe kan ik weer deelnemen aan het
sociale leven, enzovoort. Alle deelnemers,
inclusief Marjolein en Kees, gaan actief aan de
slag, leggen zichzelf taken en huiswerk op en
geven elkaar feedback en tips bij het realiseren
van concrete doelen.
Veelbelovend
Aan deze eerste pilot van twaalf bijeenkomsten
doen zeven voedselbankklanten mee, maar een
budgetkring is in principe toegankelijk voor alle
inwoners van Amersfoort die met heel weinig
De sessies kosten veel voorbereidingstijd van Kees
en Marjolein. Het volledige kantoor wordt gebruikt!
geld moeten rondkomen en wat steun kunnen
gebruiken van mensen die in hetzelfde schuitje
zitten. Deze eerste budgetkring in Amersfoort draait veelbelovend. De deelnemers zijn erg
enthousiast en bouwen ook een band op met elkaar. Na de evaluatie wordt bekeken of het
initiatief wordt voortgezet.

Samen met Stichting de Kim
De Budgetkringen komen voort uit de landelijke Stichting Lift. Hermen van Dorp van
Stichting De Kim is de coördinator van dit initiatief in Amersfoort, dat financieel mogelijk
wordt gemaakt door Sociaal Fonds Amersfoort en Caritas Amersfoort. Hierdoor konden
Marjolein en Kees worden geschoold in de door Stichting Lift ontwikkelde methodiek.
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Vrijwilligster Greet in 5 Uur Live
Voor het tv-programma 5 Uur Live van RTL4 werd Greet Algra, een van onze vrijwilligsters,
gevolgd. Het idee erachter: waarom zij ervoor gekozen heeft om als vrijwilliger bij de voedselbank
te werken. We zijn supertrots op Greet, die het hart op de goede plaats heeft zitten. Net als al
onze andere vrijwilligers natuurlijk. Via deze link is het programma terug te kijken dat op vrijdag
15 december werd uitgezonden. Het item met Greet komt na 18 minuten.

Oók interessant om te lezen of terug te kijken
Nadat het jeugdprobleem was besproken in de gemeenteraad van Amersfoort,
kwamen in oktober de volwassenen ter sprake. Ook voor hen dreigt door
geldgebrek het verdwijnen van een 'netwerk' en daarmee de kansen om uit die
armoede te komen. Meer hierover in een artikel van De Stad Amersfoort.
StadsLAB033 heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een onderzoek gedaan
naar de aanpak van armoede in Amersfoort. In het onderzoek zijn 21 organisaties geïnterviewd die direct of indirect actief zijn op het gebied van
armoedebestrijding. Klik hier voor het verslag.
In oktober publiceerde het NRC het artikel Te lamgeslagen om nog schuldhulp te
zoeken, waarin het probleem wordt aangekaart dat mensen vaak pas hulp
zoeken voor hun schulden als die hoog zijn opgelopen, en dat is dus veel te laat.
Het verhaal laat ook zien dat het helpt als gemeenten hier actie op ondernemen.
Uit het onderzoek Alle kinderen kansrijk van de Kinderombudsman blijkt dat
kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt
in hun ontwikkeling en dat het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze
kinderen echt nodig hebben.
Een reportage van RTL-Nieuws belicht de nieuwe plannen met peuterspeelzalen
die vanaf 2018 onder de wet Harmonisatie Kinderopvang vallen. Er is een risico
dat kinderen uit achterstandswijken wegblijven omdat hun ouders de nieuwe
regels te ingewikkeld vinden én het hen mogelijk meer geld gaat kosten.
Eén miljoen mannen en bijna twee miljoen vrouwen waren in 2016 niet
economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar. Weliswaar had 27%
van de mannen en 35% van de vrouwen betaald werk, ze verdienden echter
minder dan het bijstandsniveau. Dit blijkt uit analyses van het CBS.
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De Staat van de Stad - Armoede
Op 30 november 2017 organiseerde Sociaal Fonds
Amersfoort in samenwerking met PactSamSam
het congres De Staat van de Stad, met als thema
armoede. De bijeenkomst in de St. Joriskerk werd
gepresenteerd door cabaretier en ex-politicus
Patrick Nederkoorn, die de actuele status van
armoede in Amersfoort aan de orde stelde. Het
doel: een bijeenkomst gericht op het erkennen
van brandhaarden zodat bluswerk voorkomen kan
worden, en zoeken naar structurele oplossingen
om armoede in Amersfoort aan te pakken.
In drie deelsessies werden ideeën met de mensen
in de zaal besproken:
Schulden - Een vernieuwende visie op het
saneren van schulden van mensen
Kinderen in armoede - Hoe creëer je betere
ontwikkelingskansen van kinderen in armoede
Het bereiken van iedereen - Hoe bereik je
mensen die hulp en ondersteuning nodig
hebben.

van digitale (marketing)technieken, zoals het
analyseren van en reageren op zoekresultaten.
Ook werd geopperd een soort hulplijn - ”114” in te zetten voor mensen die problemen hebben.
De lijn zou dan wél 24/7 bemand moeten zijn.
Het basisinkomen werd genoemd, maar dan meer
als optie voor de langere termijn, simpelweg
omdat de maatschappij hier nog niet op is ingericht. En door de wirwar aan regelingen, zou de
overheid eigenlijk een portal moeten ontwikkelen
waar alles overzichtelijk wordt weergegeven. Het
meest belangrijke voorstel was eigenlijk dat er per
gemeente één centraal punt zou moeten zijn waar
de regie wordt gevoerd, waar iedereen terecht
kan en waar maatwerk wordt geleverd.
Volgens Cieka een prima idee, maar wat je ook
bedenkt, zonder geld is niets op een professionele
manier te realiseren. Het antwoord hierop ligt
vooral bij de gemeentepolitiek.
Een uitwerking van het volledige congres zal
binnenkort te lezen zijn in de nieuwsbrief van
PactSamSam. Klik hier voor foto’s van de
bijeenkomst.

De deelsessie ‘Kinderen in armoede’ werd ingeleid
door onze eigen Cieka Galenkamp. Er kwamen
ideeën naar voren als het méér gebruik maken

Christiaan de Jonge verzorgde de muziek tijdens
Hij verwijst daarmee naar een verhaal van
het congres. Hij is bij veel Amersfoorters bekend
Godfried Bomans: De rijke bramenplukker.
als straatmuzikant op de Langestraat en
Een verhaal dat hij ook wel op een
hij is op zaterdagen vaak te vinden
muzikale manier vertelt aan kinde“Ik zie
in theeschenkerij Something Else.
ren. Op zijn site is het volledige
zoveel
armoede
Eigenlijk vonden wij zijn quote nog
verhaal te vinden. Het loopt in
op
straat.
Ik
dacht,
de mooiste van de hele middag,
feite niet zo goed af, maar, zegt
ik voeg wat
toen Patrick hem vroeg waarom hij
Christiaan: “Als ik het aan kindeveel op straat zit te spelen: “Ik zie
a
ren presenteer, verzin ik er altijd
rijkdom
zoveel armoede op straat. Ik dacht,
een mooi slot bij.” Waarmee het
toe.”
ik voeg wat rijkdom toe.”
een prachtig kerstverhaal wordt!
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Dankzij… LATEI
Naar aanleiding van een artikel in het AD over onze supermarktactie van
september, stuurde directeur Ard De jong van vastgoedorganisatie LATEI ons
een mailtje: "Ik las dat jullie een tekort hebben aan conserven en rijst.
Wij willen jullie helpen dit probleem op te lossen. Kunnen jullie mij opgeven
wat de behoefte de komende maanden is?"

Maandelijkse
bijdrage voor
houdbare
producten

Dat lieten wij uiteraard niet aan ons voorbij gaan.
Op maandag 4 december mocht onze bedrijfsleider Annita van Nieuwenhuizen een symbolische
cheque in ontvangst nemen. LATEI doneert
een jaar lang elke maand een vast bedrag aan
Voedselbank Amersfoort, speciaal bedoeld voor
het aanschaffen van houdbare producten. Héél
blij mee, want wij hebben een continue stroom
aan producten nodig om elke week circa 500
voedselpakketten uit te kunnen delen. Verse
producten komen voldoende binnen, maar dat
geldt niet voor houdbare producten, en zo af en
toe zijn de stellingen akelig leeg… Ard de Jong:
“Een niet te verteren situatie waarop snel
gereageerd moest worden.”

LATEI heeft al zo’n vijfentwintig jaar ervaring
als projectontwikkelaar. Zoals ze het zelf
verwoorden: “Onze kracht is het samen
ontwikkelen.” LATEI neemt daarbij graag de
regie van het proces in handen. Van binnenstedelijk gebied tot uitleglocatie, van woningbouw tot maatschappelijke voorziening en van
nieuwe ontwikkeling tot functietransformatie.
‘Samen’ is daarbij het sleutelwoord. Samen
met de koper, gemeenten, woningcorporaties,
collega-ontwikkelaars en partners.

Een superactie!
Annita: “Met alleen de supermarktacties redden
we het niet en we zijn dan ook altijd enorm blij
met sponsors die ons willen helpen de voorraden
aan te vullen. Met financiële donaties kunnen we
zelf díe producten kopen waar de meeste behoefte aan is. Kortom: een superactie van LATEI!”

LATEI is een stichting met een maatschappelijke doelstelling en is nauw betrokken bij de
leefomgeving waarin zij werkt. Naast de geweldige donatie hebben medewerkers van LATEI op
4 december ook meegeholpen bij het vullen van de voedselpakketten.
Klik hier voor de website van LATEI
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Waar we óók blij van werden
Hieronder slechts een kleine greep uit alle initiatieven in november en december. We zouden er een
hele nieuwsbrief mee kunnen vullen! Iedereen ontzettend bedankt!
Op zaterdag 9 december was er weer een supermarktactie om de voorraad
houdbare producten op peil te brengen, zo vóór de wintermaanden. Het was een
groot succes met een opbrengst van maar liefst 400 volle dozen! Iedereen die iets
extra’s heeft gekocht voor klanten van onze voedselbank: superbedankt! Mede
dankzij u hoeven onze klanten met kerst niet zonder eten te zitten.
Diverse kerken hebben de afgelopen maanden weer producten gecollecteerd voor
de voedselbank. Dat gebeurt met enige regelmaat en we kunnen ze daar niet
genoeg voor bedanken. Deze keer willen we er twee even uitlichten: de St.
Joriskerk leverde 21 dozen vol met producten bij ons af en het Apostolische
Genootschap in Amersfoort 23 dozen!!!
Een van onze klanten bakt eind december veel, héél veel oliebollen, onder
anderen voor mede-voedselbankklanten. De ingrediënten worden betaald door
haar kerk Rafaël en allerlei andere sponsors, waardoor ze maar liefst 200 pakken
'weg mag bakken'. Daarbij krijgt ze hulp van diverse mensen die zich spontaan
aanmelden. Is het niet geweldig? Oliebollen, met liefde gebakken door een klant.
Subway Eemplein heeft een actie gehouden: voor elk verkocht broodje werd één
broodje ter beschikking gesteld aan de voedselbank. Uiteindelijk resulteerde dit in
250 tickets waarmee onze klanten gratis een belegd broodje (een Sub) konden
afhalen.
FrieslandCampina heeft aan Voedselbanken Nederland zuiveldrank gedoneerd en
dat in een speciaal voor de voedselbanken gemaakte verpakking gedaan. Donaties
aan de landelijke organisatie worden verdeeld over de onderliggende voedselbanken, en zo kregen wij dus ook een voorraad zuiveldrank. Fijn, want vooral melk
en melkproducten komen niet vaak binnen.
Nationaal Fonds Kinderhulp heeft elk jaar een speciale actie waarmee kinderen
die in armoede leven een extraatje krijgen. Dit jaar kon bij Bol.com voor elk kind
tussen de 0 en 21 jaar een cadeau ter waarde van 20 euro worden besteld. Ook
werden dit jaar in 22 Pathé-bioscopen door het hele land Sinterklaasfeesten
gehouden voor gezinnen die te maken hebben met armoede.
Merel (links op de foto) mailde ons: ze had via familie en vrienden geld
ingezameld en daar wilde ze wat leuks voor doen voor kinderen van een
voedselbankgezin. Ze kocht er 60 cadeautjes voor die wij mochten uitdelen.
Hartverwarmend, zo'n actie. We hebben de cadeautjes uitgedeeld aan kinderen
van gezinnen in de meest schrijnende situaties. Leuk, die blije snoetjes!
In de maand december ontvangt iedereen die wat komt brengen in het
kringloopcentrum een Salverdamunt. De munt is 1 euro waard en kan ingeleverd
worden in ruil voor een kopje koffie. Wat de Salverdamunt vooral sociaal maakt is
dat voor elke munt die wordt ingeleverd, het kringloopcentrum 1 euro doneert
aan de voedselbank. Dus heeft u nog een zolder op te ruimen? Doe het nu! 
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Afscheid Geertruida Braakman
Een van de bekendste gezichten bij onze
voedselbank is dat van Geertruida Braakman.
Zij heeft jarenlang als intaker gewerkt en verving
Cieka Galenkamp regelmatig in onze contacten
naar buiten.
Leuk voor Geertruida, maar jammer voor ons:
ze heeft een nieuwe baan waar zij jonge mensen
met problemen gaat begeleiden. We gaan haar
enorm missen, maar wensen haar natuurlijk veel
succes in haar nieuwe baan!

Door het vertrek van Geertruida hebben we
weer behoefte aan een intaker: een stevige,
warme persoonlijkheid die, samen met andere
collega’s, intake- en herintakegesprekken met
onze klanten kan voeren.

hulporganisaties, geeft adviezen over allerlei
fondsen en geeft eventueel ook praktische hulp.
Als iemand klant bij ons wordt, wordt hij elke
drie maanden uitgenodigd voor een herintakegesprek. Hierin wordt alles weer op een rijtje
gezet en worden ook de vorderingen besproken
die de klant heeft ingezet om weer zónder
voedselpakket verder te kunnen.
Intakers vormen de belangrijkste schakel met
onze klanten, die in een zware periode van hun
leven zitten. We stellen dan ook aardig wat eisen
aan deze functie. U vindt ze op onze website.

Mensen die bij ons een voedselpakket aanvragen, dienen overzichten mee te nemen van hun
inkomsten en uitgaven. Deze worden uitgebreid door de intaker samen met hen besproken. Of iemand onder de norm valt of niet: de
intaker verwijst waar nodig door naar andere

Bezoek van Stadsring51 en hun gasten
In november kwamen medewerkers van
Stadsring51 bij ons op werkbezoek. Onze
intakers verwijzen regelmatig klanten naar hen
door en het is prettig om er nu wat gezichten bij
te hebben. Stadsring51 nam ook vijf gasten mee:
ambtenaren uit het Belgische Kortrijk, die
werken bij het Belgische OCMW (Openbaar
Centrum Maatschappelijk Werk), vergelijkbaar
met ons maatschappelijk werk, maar dan met
een breder takenpakket.
Vooral voor de Belgen interessant om te kijken
hoe wij onze voedselbank georganiseerd hebben.
Ze waren er zeer positief over.
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In ruil voor uw steun, plaatsen wij uw logo op onze bestelbusjes!
Goed voorbeeld doet goed volgen: collegavoedselbanken rijden tegen betaling rond met
logo’s van bedrijven die hen steunen. ‘Dat kunnen
wij ook!’, is onze gedachte. En daarom onze
oproep: wilt u ons steunen met een geldbedrag
van € 1.000? Dan rijden wij een jaar lang met uw
logo rond in Amersfoort. Onze bestelbusjes rijden
elke dag door weer en wind van en naar
supermarkten en andere leveranciers van
voedingsmiddelen die wij mogen uitdelen. Uw
logo wordt dus vaak gespot! Een paar bedrijven
hebben hun steun al toegezegd, maar we hebben
nog ruimte genoeg.

Kunt u ons helpen aan…
Iedereen die bij ons wel eens op bezoek is
geweest zal beamen: we zijn gewoon een flink
bedrijf! En om dat goed te kunnen runnen, zijn
spullen nodig.

Om te beginnen:
Een whiteboard op standaard: dit mag een
tweedehands whiteboard zijn. Hij is speciaal
bedoeld voor gebruik bij de budgetkringen en
het is erg handig als hij mobiel is.
We werken vooral veel met tweedehands spullen,
Diesel voor onze bestelbusjes: we rijden er
gedoneerd door bedrijven. Dat werkt prima, maar
elke dag mee en dat kost natuurlijk wat…
soms gaan dingen kapot of zouden we graag
Drukwerk: we ontwikkelen in 2018 een mooie
willen uitbreiden. Vandaar een nieuwe rubriek in
brochure om uit te leggen wat we doen
de VoedNood waar we een oproep doen voor
(Tweedehands) computers en laptops: altijd
donaties die niets met voedsel te maken hebben,
welkom. het AE-team knapt ze op, waarna we
maar waarmee wij ons werk goed kunnen doen.
ze kunnen doorgeven aan onze klanten.

Wethouder Tigelaar in gesprek met klanten
In onze vorige editie meldden we al dat wethouder Tigelaar bij ons langskwam om zelf eens de
persoonlijke verhalen van onze klanten te horen. Inmiddels is een verslag van het interview
opgenomen in het magazine ‘Bouwen aan een sociale stad’, een uitgave van de Gemeente
Amersfoort voor professionals die werkzaam zijn in het sociale domein. De klanten maakten van
hun hart geen moordkuil! Tigelaar luisterde aandachtig naar hun verhalen. De belangrijkste
conclusies zijn dat mensen met weinig inkomen vooral gebaat zijn bij duidelijkheid over de hoogte
van hun inkomen en dat hulp snel georganiseerd moet worden. Ook werd duidelijk dat mensen niet
aan de zijlijn moeten staan. Meedoen kan iemand uit een isolement
halen en een negatieve spiraal doorbreken. Tigelaar: “Door het
verhaal van Nelleke besef ik weer opnieuw dat dit heel belangrijk is.”
Het gesprek vormt een goede bijdrage bij het bepalen van het beleid
van de gemeente om armoede tegen te gaan. Het volledige interview
sturen we als bijlage mee bij deze editie.
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Deze keer leggen wij onze focus op:

Ons FocusProduct

KOFFIE (gemalen)
Koffie krijgen wij maar mondjesmaat aangeleverd, maar
onze klanten lusten natuurlijk óók een lekker bakkie.

Voedselbanken Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel zelfstandig verder
Wij werken al jaren intensief samen met de voedselbank in Leusden en de voedselbank in
Woudenberg/Scherpenzeel. In feite waren het uitdeelpunten van onze voedselbank, ook al runden
beide locaties hun voedselbanken op een groot aantal punten zelf, bijvoorbeeld het uitdeelproces en
de intakes. In 2018 gaan beide voedselbanken geheel zelfstandig verder. Overigens blijft de
samenwerking met ons gewoon doorgaan: omdat wij betere faciliteiten hebben, maken wij voor hun
klanten een basispakket waar zij zelf nog producten aan kunnen toevoegen. In praktische zin verandert
er dus niet zoveel, we hebben tenslotte nog steeds hetzelfde doel: onze klanten helpen!
WILT U ONS
STEUNEN?
Ons bankrekeningnr. is:
NL 20 RABO 012 15 79 689
ten name van
Stichting Voedselfocus
te Amersfoort

Automatische incasso
Wij zijn 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. Stichting Voedselfocus Amersfoort heeft een
ANBI-verklaring van de Belastingdienst. Dit betekent dat u uw
gift kunt aftrekken bij uw inkomstenbelastingaangifte.

Onze contactgegevens
T: 033 - 472 19 37
E: VFA-info@voedselfocusamersfoort.nl
I: www.voedselbankamersfoort.nl

Uitleg over ANBI

Cieka Galenkamp, algemeen coördinator
T: 06 - 37 65 68 79
E: cmgalenkamp@voedselfocusamersfoort.nl
@voedselfocus

Annita van Nieuwenhuizen, bedrijfsleider
T: 06 - 52 53 96 79
E: avannieuwenhuizen@voedselfocusamersfoort.nl

Redactie en vormgeving: Aagje Jellema
© VoedselFocus Amersfoort. Teksten en foto’s uit deze uitgave mogen alleen met toestemming van VFA gebruikt worden.
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