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Het eerste nummer van dit jaar. Oké, wel een beetje laat, maar 
dat is nou eenmaal inherent aan een vrijwilligersorganisatie: 
véél werk en soms net wat handjes tekort.  
Neem nou de nieuwe privacywet, die heeft nogal wat 
gevolgen, óók voor vrijwilligersorganisaties. En zeker voor ons 
als voedselbank, omdat wij natuurlijk zorgvuldig met de aan 
ons toevertrouwde gegevens van klanten om moeten gaan. 
Dat deden we al, maar we proberen alle risico’s zoveel 
mogelijk uit te sluiten. 
En zoals gebruikelijk was het bij ons weer gezellig druk.  Méér 
klanten, een voorjaarsschoonmaak, diverse bezoekers en 
hartverwarmende initiatieven… 

 

Amersfoort zo slecht nog niet… 

We hebben veel contacten met andere organisa-
ties die zich bezighouden met armoedebestrijding. 
Niet alleen in Amersfoort, maar ook in de regio. 
En eigenlijk blijkt daar uit dat áls je het niet breed 
hebt, je het nog helemaal niet zo slecht hebt ge- 
 

 

troffen als je in de gemeente Amersfoort woont. 
Je hebt hier een voedselbank, een kledingbank, 
een speelgoedbank, een dierenvoedselbank, een 
weggeefwinkel… iets wat lang niet alle gemeenten 
kunnen zeggen. Er zijn tal van instanties die van 
harte bereid zijn om je verder te helpen, geïni-
tieerd door de gemeente, kerken of particulieren. 
We kunnen onze klanten wijzen op verschillende 
fondsen. Een aantal hiervan werkt landelijk maar 
er zijn ook fondsen die speciaal voor Amersfoort 
gelden. En gelukkig zijn wij ook een gespreks-
partner van bijvoorbeeld woningcorporaties om 
te kijken of er iets te doen is aan de hoge huren 
waar veel van onze klanten mee te maken 
hebben.  
 
Kortom: Amersfoort heeft het best goed geregeld. 

Aan de ene kant mogen we daar trots op zijn,     
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maar aan de andere kant blijft het schrijnend dat 
er allerlei initiatieven nodig zijn om een groep 
mensen te helpen die in onze maatschappij buiten 
de boot vallen. Soms lang, maar heel vaak tijdelijk, 
bijvoorbeeld omdat allerlei regelingen niet goed 
op elkaar aansluiten, of je net even wat pech hebt 
gehad in je leven. En ook dán is het natuurlijk geen 
feest om te weinig geld te hebben om eten te 
kopen en bij ons in de rij te moeten aansluiten. 
Helpen is fijn, voorkómen is beter! 
 
Iedereen genoeg te eten!  
Hoe mooi zou het zijn als iedereen in ons land in 
elk geval genoeg te eten heeft en wij ons alleen 
nog maar hoeven te richten op het verdelen van 
voedseloverschotten onder mensen die het ‘t 
minst getroffen hebben. Gewoon omdat dat beter 

voor het milieu is en het zonde is om eten weg te 
gooien, en niet omdat mensen honger hebben.  
 
Anders kijken naar schuldenproblematiek  
Er zijn al verschillende initiatieven bij een aantal 
gemeenten om op een andere manier naar 
armoedebestrijding te kijken. Het huidige stelsel 
van schuldhulpverlening veroorzaakt soms juist 
meer of nieuwe schulden. In de uitzending 
Gezinnen met schulden, van het tv-programma 
Brandpunt+ wordt hier op ingegaan. Interessant 
om terug te kijken. 
Wij hopen dat ook de nieuwe gemeenteraad 
armoedebestrijding hoog op de agenda heeft 
staan en wensen ze daarbij veel succes toe. 
Uiteraard zijn we altijd bereid om onze ervaringen 
te delen. 

  

Een korte terugblik in cijfers  

Aantal klanten in Amersfoort 
Stand 1-1-2017 : 391 
Stand 1-1-2018 :  441 
 
Gevoerde intake- en herintakegesprekken 
Totaal aantal gesprekken 2016 : 1.345 
Totaal aantal gesprekken 2017 : 1.561 
 
Waarvan in 2017 
.  Intake (nieuwe klanten) : 458 
.  Herintake : 1.103 

Verdeling klanten naar land van herkomst 
In totaal 48 landen (vorig jaar 37) 

 
 
 

Pasen is niet ongemerkt aan onze klanten voorbij gegaan… 

Na Sinterklaas heel veel pepernoten, na de Kerst heel veel kerstkransen, na Nieuwjaar heel veel 
oliebollenmix, en na Pasen heel veel eieren en paashazen. Het feest begint voor onze klanten meestal 
ná de feestdagen, maar geen probleem: het smaakt allemaal ook dan nog lekker!  
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39 andere

Eieren, héél veel eieren… …en een heel leger paashazen! 

https://www.gemistvoornmt.nl/aflevering/1245227-brandpunt-met-schulden-3-mei-2018
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Nieuwe mailadressen: @vbamersfoort.nl! 

  
Vorig jaar is onze werknaam 

veranderd van Voedsel Focus  
  Amersfoort naar Voedselbank  
   Amersfoort. Vooral voor  
  (potentiële) klanten geeft dat 
duidelijker aan waar ze moeten 

zijn. Inmiddels hebben wij ook onze mailadres- 
sen daarbij aangepast. Die eindigen nu op 
@vbamersfoort.nl. Verder hebben we de 
structuur enigszins vereenvoudigd. Heeft u onze 
gegevens in uw administratie staan? Wij stellen 
het zeer op prijs als u deze aan wilt passen. 
Overigens worden de oude mailadressen nog wel 
een tijdje doorgestuurd naar de nieuwe. 
 

De volgende mailadressen zijn vooral van belang: 
 info@vbamersfoort.nl  

Ons hoofdmailadres voor alles wat u maar 
kwijt wilt. 

 intake@vbamersfoort.nl  
Voor als u iets specifiek over of voor onze 
klanten wilt mailen. 

 logistiek@vbamersfoort.nl  
Voor als u producten wilt leveren of vragen 
heeft over transport. 

En dan zijn er nog twee persoonlijke adressen 
van de algemeen coördinator en bedrijfsleider: 
 cieka.galenkamp@vbamersfoort.nl 
 annita.vannieuwenhuizen@vbamersfoort.nl 

 

Nieuwe bestuursleden 

 
Vers bloed in de beide besturen van Voedselfocus: nadat vorig jaar Ruurd Postma is aangetreden als 
penningmeester, kunnen we nu ook Riemke Leusink en Arie de Vries verwelkomen. Arie en Riemke 
hebben al met aardig wat vrijwilligers een kennismakingsgesprek gevoerd om meer inzicht te 
krijgen in hoe het er bij onze voedselbank aan toe gaat. 

Riemke (1952) is de nieuwe voorzitter van de 
Steunstichting Voedselfocus. Zij heeft in het 

voortgezet onderwijs gewerkt als docent 
Geschiedenis, Maatschappijleer en Godsdienst, 

en is de laatste jaren rector geweest van het 
Christelijk Lyceum Zeist. Sinds haar 

pensionering (eind 2016) is zij als 
vrijwilliger/bestuurder betrokken bij diverse 

organisaties. “De indruk die ik tot nu toe heb 
gekregen is heel positief: wat een warme, 

hartelijke mensen werken hier.“ 

Arie (1952) is de nieuwe voorzitter van de 
Voedselbank. De langste periode werkte hij als 
(general) manager bij verschillende telecom- 
en internetbedrijven. Daar was zijn focus met 
name gericht op de technische ondersteuning 
en dienstverlening aan zakelijke klanten. “Met 
name het samen in een team werken en je 
prestaties continu verbeteren waren belangrijke 
en ook leuke thema’s in dit werk. En dan nu de 
Voedselbank Amersfoort, een geweldige 
organisatie!” 
 

Riemke  
Leusink 

 
 
 
 
 
 

Arie 
de Vries 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vbamersfoort.nl
mailto:intake@vbamersfoort.nl
mailto:logistiek@vbamersfoort.nl
mailto:cieka.galenkamp@vbamersfoort.nl
mailto:annita.vannieuwenhuizen@vbamersfoort.nl
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Privacy van persoonsgegevens: belangrijk, maar oei, wat een extra werk… 

  
Op 25 mei wordt nieuwe 
wetgeving rondom privacy 
(AVG) ingevoerd. Dat is 
uiteraard óók belangrijk 
voor onze voedselbank! 
 

Met de nieuwe wetgeving in zicht, hebben wij 
de bescherming van persoonsgegevens nog 
verder aangescherpt. En net als vele andere 
stichtingen en verenigingen merken wij ook dat 
het veel extra werk betekent! Wij gaan sowieso 
al zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens 
van onze klanten, maar gaan checken of het 
nog beter kan. Oók onderzoeken wij de opslag 
en het gebruik van gegevens van vrijwilligers. 
Om maar een paar kleine voorbeelden te noe- 

  

men: was het tot voor kort voor ons voldoende 
om even mondeling toestemming te vragen voor 
het publiceren van een herkenbare foto van een 
vrijwilliger op onze website, nu gaan we daar 
expliciet een handtekening op papier voor 
vragen. Datzelfde geldt voor ons nieuw te 
ontwikkelen smoelenboek, ook al is dat intern. 
En wat doen wij met gegevens van relaties? Wij 
zijn niet commercieel en doen er geen gekke 
dingen mee, maar u heeft er wél recht op te 
weten in hoeverre wij ze gebruiken en u kunt 
daar bezwaar tegen te maken. 
In ons nieuwe privacy statement leggen wij uit 
hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.  
U kunt het vinden op onze website onder  
Onze brochures. 

 

Bedrijfscode: spelregels die wij als vrijwilligers met elkaar afspreken 

  
 In juni bestaat onze voedselbank 12,5 jaar. Vooral de   
  laatste jaren zijn we sterk gegroeid en om dat allemaal 

goed en efficiënt te organiseren is het nodig om 
professioneel te werken. Eén van de acties daarvoor is 
de ontwikkeling van een officieel vrijwilligerscontract.  
Daarmee ondertekenen alle vaste vrijwilligers ook voor 
onze bedrijfscode.  

 
In de bedrijfscode zijn onder andere spelregels opgenomen 
die wij als vrijwilligers met elkaar afspreken. Waar mensen 
met elkaar samenwerken is dat wél zo handig en eigenlijk  

     ook gewoon nodig. Eén van de belangrijkste huisregels is:    
     ‘Wees klantgericht’. En ja, dat past mooi bij de nieuwe  
     privacywet. 

Wees klantgericht 
 Stel de behoeften van onze klanten centraal bij alles wat je doet.  
 Benader onze klanten persoonlijk en begripvol: ze hebben het vaak al moeilijk genoeg. 
 Respecteer religieuze, politieke, maatschappelijke, ethische en culturele gewoontes of 

opvattingen van klanten, ook al wijken die af van die van jezelf. 
 Ga zorgvuldig om met wat klanten vertellen en met klantgegevens; behandel informatie 

vertrouwelijk en deel dit niet met anderen. 
 Spreek niet (en zeker niet negatief) over klanten met anderen, ook niet met collega-vrijwilligers, 

tenzij dat een zakelijk nut heeft (bijvoorbeeld het bespreken van klantcases door intakers). 
 

4 

http://voedselbankamersfoort.nl/over-ons/onze-brochures/
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Goed poetsen! 

 
Een paar keer per jaar geeft Nancy Jimenez, preventieassistente bij KTA (Kliniek voor Tandheelkunde 
Amersfoort), bij ons voorlichting over hoe je je gebit het beste kunt onderhouden. Ze legt de focus 
vooral op kinderen van onze klanten. Ze doet dit helemaal gratis en zorgt er zo voor dat er aandacht 
is voor een gezond gebit, vooral in gezinnen waar dat niet zo gewoon is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interessant om te lezen of terug te kijken 

 
Het AD publiceerde een artikel onder de kop ‘Een op de drie Nederlanders heeft 
financiële zorgen’. Het gaat over de Barometer Financiële Onbezorgdheid van de 
Volksbank, een onderzoek onder bijna 1400 Nederlanders, waaruit blijkt dat ruim 
een derde deel van de Nederlanders bezorgd is over zijn financiële situatie.  

 
De site effectieveschuldhulp.nl verwijst naar een Europees rapport waaruit blijkt 
dat het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, circa 48% van 
zijn inkomen spendeert aan wonen. Dat is méér dan het Europese gemiddelde. 
Volgens EU-richtlijnen is een gezin dan officieel overbelast.  

 
Geen werk, toeslagen die terugbetaald moeten worden... Voor je het weet 
stapelen de onbetaalde rekeningen zich op. Anne Mieke Baudoin (62) liep 
tweeënhalf jaar bij de Voedselbank en kon zo haar schulden aflossen. Ze vertelt 
in een artikel op plusonline.nl wat er misging. 

 
Op de site socialevraagstukken.nl een interview met Cok Vrooman, armoede-
onderzoeker bij het SCP. Eén van zijn uitspraken: “Het verstrekken van laptops of 
zorgen voor een plek waar arme kinderen ongestoord hun huiswerk kunnen 
doen, is op de lange termijn vermoedelijk effectiever dan gratis vioolles.” 

 
In het tv-programma EenVandaag een item over een schuldhulpproject in de 
gemeenten Den Haag, Hilversum en Leeuwarden dat zich richt op preventie. Niet 
wachten totdat mensen hun huis worden uitgezet, maar vroegtijdig inzicht geven 
in hun eigen koopgedrag en zorgen dat ze een buffer opbouwen.  

 
Maar liefst 400.000 kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens en dat 
in een van de rijkste landen van de wereld. Hoe komt dat en wat kunnen we er 
aan doen? Jacobine Geel praat er in haar programma Jacobine op Zondag over 
met verschillende gasten. 

https://www.ktatandartsen.nl/
https://www.ktatandartsen.nl/
https://www.ad.nl/binnenland/derde-deel-bevolking-heeft-financieneuml-le-zorgen~ad7035b2/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.ad.nl/binnenland/derde-deel-bevolking-heeft-financieneuml-le-zorgen~ad7035b2/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
http://www.effectieveschuldhulp.nl/nieuws/minima-klem-door-stijgende-woonlasten
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/3rd_overview_housing_exclusion_eu_2018_gb.pdf
https://www.plusonline.nl/mensen-meningen/de-voedselbank-ik
https://www.socialevraagstukken.nl/interview/laptops-zijn-effectiever-tegen-armoede-dan-gratis-vioolles-cok-vrooman-armoede-onderzoeker-bij-het-scp/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-kan-anders-burgerinitiatieven-ondanks-regelterreur/
https://www.npo.nl/jacobine-op-zondag/21-01-2018/KN_1695947
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Bij een eerlijke verdeling… 

 
Op basis van cijfers van de FAO berekende 
Stichting Werelddelen hoeveel voedsel er nou 
eigenlijk per wereldbewoner beschikbaar is. De 
lijst geeft de hoeveelheden per persoon per dag, 
bij een eerlijke voedselverdeling. Tja… 
 264 gram tarwe 
 269 gram rijst 
 268 gram mais 
 60 gram gerst 
 68 gram overige granen 
 145 gram aardappelen 
 313 gram wortel- en knolgewassen 
 25 gram peulvruchten 
 303 gram groenten 
 212 gram fruit 
 50 gram ruwe suiker 
 260 gram melk 
 57 gram vis 
 50 gram (keuken)olie 

 
 

  

Dankzij… Caritas Amersfoort 

 
Wij krijgen vaak donaties in de vorm van levensmiddelen die wij rechtstreeks 
aan onze klanten kunnen geven. Daar zijn wij natuurlijk heel erg mee geholpen! 
Maar een organisatie als de onze moet óók gerund kunnen worden! Huur, 
busjes, benzine, meubilair, kantoorbehoeften… noem maar op. 

  

 
Wij gebruiken vooral tweedehands spullen, maar 
dat is voor sommige processen niet echt handig. 
Neem bijvoorbeeld verouderde computers die te 
traag zijn. Daarom zijn we wel heel erg blij met de 
Parochiale Caritas Instelling van Onze Lieve Vrouw 
van Amersfoort. Zij stelden geld beschikbaar voor 
een mooie, nieuwe beamer en geluidsboxen.  
Hiermee kunnen wij onszelf op een professionele  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

manier presenteren en zo sponsoren zoeken voor 
alles wat wij nodig hebben, voedselproducten 
én geld om te kunnen doen wát we doen. Twee 
vertegenwoordigers van Caritas, bestuurslid 
Marcel Samuels en secretaris Jaap Bosman, 
overhandigden 12 maart symbolisch de nieuwe 
apparatuur die wij hebben aangeschaft. Helemaal 
blij mee! 

Fijne donatie van 

Caritas Amersfoort: 

nieuwe beamer en 

geluidsboxen 

http://www.werelddelen.nl/


 
7 

 

Waar we óók blij van werden 

Hieronder slechts een kleine greep uit alle initiatieven. We zouden er een hele nieuwsbrief mee 
kunnen vullen! Iedereen ontzettend bedankt!   

 
Schoffelen voor de voedselbank 
Stichting Tuinen van Verbinding beheert een moestuin waarvan de opbrengst 
bestemd is voor onze voedselbank. Vorig jaar was de oogst circa 780 kilo. Ze bieden 
iedereen die maar wil - óók klanten van ons - een zinvolle manier om iets met de 
handen te doen. Samen in de tuin bezig zijn met onkruid wieden, water geven en 
natuurlijk oogsten! Niet alleen gezellig, maar ook een prima afleiding voor alle 
muizenissen in het hoofd. Nieuwsgierig naar de moestuin? Die ligt aan de rand van 
de Amersfoortse wijk Rustenburg, tegen het talud van de Outputweg (tegenover 
Weg van de Vrede nr. 40). In het seizoen is er elke woensdag een open 
‘werkochtend’ voor iedereen die maar wil meehelpen van 9:00 tot 13:00 uur.  
 
 
Inzamelingsactie van de Gabrie Mehenschool 
De Gabrie Mehenschool uit de wijk Kattenbroek besteedde rond Pasen uitgebreid 
aandacht aan de voedselbank onder het motto iets goeds te doen voor de 
medemens. Cieka Galenkamp werd uitgenodigd om over de voedselbank te 
vertellen en de kinderen hebben levensmiddelen ingezameld. Dat leverde een 
aantal goed gevulde dozen op! De actie werd ook gekoppeld aan ‘The Leader in me’, 
een leerlijn waar de school vorig jaar mee is begonnen en dat is gebaseerd op de 
7 principes van Covey (‘gewoonten’). Kortweg gaat het hierbij om zicht krijgen op 
je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.  
 

 
Gift van Lepeltje Lepeltje 
Het Kultlab organiseert het populaire en altijd weer gezellige festival Lepeltje 
Lepeltje en heeft, net als vorig jaar, een bijdrage naar ons overgemaakt. Hartstikke 
blij mee! De bijdrage ging gepaard met de volgende tekst: “Waanzinnig veel succes 
met alles en keep up the good work!” Nou eh, júllie bedankt! En ook alle 
bezoekers van het festival, want die hebben er indirect aan bijgedragen!  
 
 
400 euro! 
En zomaar uit het niets kwam er opeens een gift van een particulier binnen van 
400 euro! “Omdat jullie goed werk doen.” Zó verschrikkelijk aardig! Dat geldt voor 
deze man, maar zeker ook voor al die anderen die ons financieel steunen! 
 

Op 2 juni: supermarktacties! 

Zaterdag 2 juni houden wij weer inzamelingsacties. Wij vragen aan klanten van 
verschillende supermarkten wat extra producten te kopen die wij op onze beurt 
weer aan ónze klanten kunnen geven. Het gaat vooral om houdbare producten. 
Doet u ook weer mee? We staan in Amersfoort bij AH Leusderweg, AH Albert 
Schweitzersingel, Hoogvliet Neptunusplein en Boni Hoogland. In Woudenberg 
staan we bij Jumbo, samen met vrijwilligers van de voedselbank daar. 

http://tuinenvanverbinding.nl/
http://www.gabriemehen.pcboamersfoort.nl/
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Nieuwe intakers 

We hebben er recentelijk drie nieuwe intakers 
bijgekregen en een volgende is in opleiding.  
Dat is erg plezierig, want het aantal klanten is 
gegroeid en dat betekent dus ook flink méér 
intake- en herintakegesprekken! De gesprekken 
die intakers - óók allemaal vrijwilligers - met onze 
klanten voeren gaan flink de diepte in. 
 

Tenslotte bepalen zij of iemand al dan niet in 
aanmerking komt voor een pakket. Geen makkelijke 
taak, want ze moeten ook wel eens ‘nee’ verkopen, 
maar wél dankbaar werk.  
Hieronder de drie nieuwe intakers. In de rubriek 
Inloopspreekuur op onze website stellen álle 
intakers zich voor aan potentiële klanten. 

   

   

Moniek Rijper Marianne van Keeken Anja van der Kolk 

 

Hier doen wij het voor… 
Onderstaande kaart kregen wij van een klant. Het ontroerde ons zeer! 

 
Aan alle lieve mensen van de Voedselbank 
 
De afgelopen 9 weken heb ik gebruik mogen maken van 
jullie voedselpakket en sinds 2 april van de kledingbank. 
Doordat ik in december mijn baan kwijtraakte kon ik 
niet anders dan bij jullie aankloppen. De drempel was 
hoog en ik heb lang getwijfeld, maar wat ben ik blij dat 
ik het gedaan heb! 
 
Mede dankzij jullie steuntje in de rug hebben ik én 
mijn gezin kunnen “overleven”. Die wekelijkse 
boodschappen waren zó ontzettend welkom (en nodig!) 
 
Wat doen jullie ongelofelijk goed werk en wat ben ik 
jullie dankbaar. Zonder jullie had ik het niet gered. 
Stuk voor stuk lieve en betrokken mensen…. DANK 
JULLIE WEL! 
 

Aanstaande maandag begin ik met mijn nieuwe baan en ik ben dolgelukkig. Nog even “overleven” 
tot m’n eerste salaris binnen is, maar dat komt goed! “MERCI” 
(vergezeld van twee dozen heerlijke chocolade - red.)  

http://www.voedselbankamersfoort.nl/klant-worden/inloopspreekuur/
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Een dagje met twee van onze chauffeurs op stap 

  
Teake de Groot, een van onze chauffeurs, geeft een inkijkje in zomaar een werkdag van hem 
en zijn collega Peter van der Meulen. Heel in het kort: overschotten halen bij leveranciers en 
supermarkten, meehelpen met klussen die gedaan moeten worden, natuurlijk ook koffie 
drinken tussendoor, mooie gesprekken onderweg en even langsgaan bij een zieke collega.  
En dit zijn nog maar twee van een grote groep zeer betrokken chauffeurs. Trots op!  
 

 
 
De eerste rit  
Het is woensdag, kwart voor acht. Op onze locatie 
aan de Argonweg is Lucas als dagcoördinator al 
druk bezig. Tijdens de koffie vertelt hij wat er 
vandaag zoal gedaan moet worden. De lege 
kratten worden geladen en we gaan eerst naar 
bakkerij Mekking in Schothorst. Het is daar 
uitkijken geblazen met al het fietsend  
verkeer. We rijden verder naar Jumbo  
Emiclaer. Een mooie plek om daar  
te laden en te lossen. Altijd staat er  
brood klaar en vaak ook ingevroren  
vlees. We proberen ons zoveel als  
mogelijk zelf te redden, omdat ze het  
in de winkel al druk genoeg hebben. We  
houden bij wat we aan kratten meekrijgen  
en vervolgen onze weg. Nu naar Jumbo Nieuw-
land. Het is daar op de laad-en-losplek wat klim-
men en klauteren. Van belang dus om onderling 
goed af te stemmen wie wat doet. We zijn geen 
twintig meer! Ook daar is bijna altijd brood en 
vlees. Elke keer verwonderen we ons er opnieuw 
over wat er overblijft voor ons.  
We rijden terug naar de Voedselbank. Rit 1 zit er 
erop. 
 
De tweede rit  
Wanneer de crafter leeg is, gaan we gelijk door 
naar een leverancier in Nijkerk. Vanaf de A28 zien 
we links de ooievaar op zijn nest. We nemen de 
afslag en rijden de polder in. Peter attendeert me 
op een zestal hazen rechts van de weg. Bijzonder, 
zo dichtbij. Volgens hem heeft dat te maken met 
de paartijd. Blijkbaar is de haas dan niet zo 
schuchter!  
Bij deze leverancier in Nijkerk is het altijd een 
verrassing wat je meekrijgt. Vaak zijn er verse  

 
producten bij. In de bus sorteren we nog het een 
en ander. Dit bevordert de afhandeling straks bij 
de voedselbank.  
Voor het eerst rijden we naar de AH in Vathorst. 
Een nieuwe leverancier en mogelijk volgen er 
meer AH’s. We melden ons bij de infobalie en  
             worden daarna wegwijs gemaakt hoe we 
                   in het vervolg zo efficiënt mogelijk het  
                       ingevroren vlees kunnen meenemen.  
                          Zeven kratten met vlees nemen we  
                           mee. Een aardig begin. 
                           Op de voedselbank wordt alles  
                          uitgeladen en geregistreerd. Soms   
                        is omkratten nodig want de goede  
                    kratten moeten weer retour. Daarna  
         kan het naar de uitdeelhal, freezer of koeling. 
We hebben nu even de tijd om koffie te gaan 
drinken. Dat doen we in de grote hal waar het 
gezellig druk is. Veel klanten staan in de rij. Er staat 
altijd verse koffie en thee en deze keer kunnen we 

er ook een speculaasbrok bij nemen.                     

 

“Altijd staat  

er brood klaar  

en vaak ook 

ingevroren 

vlees.”  
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De derde rit  
Na wat gepraat zo hier en daar maken we ons 
op voor rit 3: tomaten halen in Middenmeer. 
Anderhalf uur heen en ook weer anderhalf uur 
terug. In de bus is er gelegenheid tot onderling 
gesprek. Over koetjes en kalfjes maar ook over 
serieuze zaken zoals ervaringen uitwisselen 
over je opvoeding en standpunten delen over  
bijvoorbeeld het al of niet zelf kunnen en willen 
bepalen van je levenseinde. Ook is er ruimte voor 
stilte en ieder heeft daarbij zijn eigen gedachten. 
 
Wat doen we…  
We zijn weer terug in Amersfoort. Het is half drie. 
We denken klaar te zijn, maar Lucas houdt ons nog 
even vast. Er staan nog twee kisten aardappels.  
Er zitten nogal wat verrotte tussen en de vraag is: 
‘Wat doen we: toch nog wat sorteren of ze naar 
de Rova brengen?’ Dit laatste vinden we jammer 
en in goed overleg besluiten we met zijn drieën 
alvast één kist te gaan sorteren. De kist wordt met 
de heftruck vakkundig omgekieperd en we gaan 
aan de slag. Na drie kwartier zijn we klaar. We 
hopen dat de volgende dag de andere kist onder 
handen genomen wordt. We mogen nog niet weg. 
Eerst nog even naar de kringloop. En vervolgens 
ook nog naar de stort om plastic en wat andere 
rommel af te voeren.  
 

 
 
Dankbaar en gezell ig werk  
De dag wordt afgesloten met het drinken van een 
kopje koffie. Met gebak van bakkerij De Jong.   
Om half vijf gaan we naar huis. We brengen nog 
even een pakketje naar onze collega Cor Krotje die 
een aantal ribben heeft gebroken en een maand 
uit roulatie is. Onze voedselbankdag zit er op: 
dankbaar (en gezellig) werk. Volgende week zien 
we wel weer. 

 

Grote schoonmaak! 

Denk je als vrijwilliger goede werken te doen als voedsel uitdelen, moet er óók nog 
schoongemaakt worden… Zeker in het kader van voedselveiligheid is hygiëne een belangrijk 
ding. Voor ónze mensen geen probleem! Al snel is een groepje bereid om de uitdeelhal en 
koffieruimte eens flink onder handen te nemen. Er wordt gepoetst en geschrobd dat het 
een lieve lust is. Grote hoogten worden niet geschuwd. En als de boenmachine het laat 
afweten en meer vocht achterlaat dan opslurpt, gaat Ella maar gewoon ouderwets op de 
knieën. Dáárom zijn wij zo trots op onze vrijwilligers: het zijn kanjers! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Teake, Peter en Lucas sorteren de aardappelen uit… 
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Deze keer leggen wij onze focus op: 

PASTA  

Pasta gaat er altijd in en is heel veelzijdig klaar te maken. 
Dus als u ons wilt helpen met een inzameling? Dan graag 

vooral pasta, in allerlei soorten en maten. 
 

Ons FocusProduct 

 

Goed initiatief: burgerborrel 
 

Twee keer per jaar wordt een ‘burgerborrel’ gehouden voor iedereen die zich op de een of 
andere manier voor de stad inzet, bijvoorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een 
belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Een nuttige, maar óók 
gezellige manier om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen 
bij de activiteiten waar dat mogelijk is. De burgerborrel is een initiatief van enkele 
Amersfoorters die zelf zeer betrokken zijn bij onze stad. Op 12 april fungeerde onze 
voedselbank als gastheer. 
 

 
  
Cornelis de Mayer, een van de initiatiefnemers 
van de burgerborrel, heette iedereen welkom en 
intaker Kees Morra vertelde over zijn ervaringen 
bij het intakeproces bij de voedselbank.  
 
Aardappels adopteren  
Deelneemster Margriet van der Heijden van 
Stichting Elisabeth Groen had nog een leuke 
verrassing in petto. Ze kondigde ze de actie 
‘aardappels adopteren voor de voedselbank’ aan. 
Voor elk bedrag dat wordt gedoneerd, levert een 
biologisch boer aardappelen aan de voedselbank. 
Zo krijgt de boer nog wat geld voor zijn harde 
werken en duurzame product én krijgen onze  

klanten lekker, gezonde, biologische aardappelen.  
We hebben al 300 kg ontvangen. U kunt ook 
meedoen via deze site. 
 
Netwerken 
Verder was het vooral netwerken in een 
geanimeerde sfeer. Bent u ook met een initiatief 
binnen Amersfoort bezig, maar kent u de 
burgerborrel nog niet? U bent van harte 
uitgenodigd voor de volgende sessie die elke keer 
bij een van de deelnemers wordt gehouden, in 
principe op een avond vanaf 19:30 uur. De toegang 
is gratis. Neem contact op via mailadres 
burgerborrel@bewoners033.nl.  
 

 
 
 
 

https://www.geef.nl/nl/actie/ik-ga-3000-kg-aardappels-laten-adopteren-voor-de-voedselbank/donateurs
mailto:burgerborrel@bewoners033.nl
http://www.voedselbankamersfoort.nl/vrijwilliger-worden/vacatures/#toggle-id-1
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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. 

 

 Uw logo op onze busjes? 

Voor een vast bedrag per jaar rijden wij met uw logo rond binnen, 
maar óók regelmatig buiten de regio Amersfoort. Meer informatie via 
acquisitie@vbamersfoort.nl  

 

 

 

 

 

 
Onze contactgegevens  
T: 033 - 472 19 37  
E:  info@vbamersfoort.nl  
I:  www.voedselbankamersfoort.nl  Uitleg over ANBI 

 
 
Cieka Galenkamp, algemeen coördinator 
T: 06 - 37 65 68 79 
E: cieka.galenkamp@vbamersfoort.nl  

 @voedselfocus 
 

  
Annita van Nieuwenhuizen, bedrijfsleider 
T: 06 - 52 53 96 79 
E: annita.vannieuwenhuizen@vbamersfoort.nl  
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