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Is een 12½ jarig jubileum een feestje waard? 

Dit jaar bestaat onze voedselbank 12½ jaar. 
Een jubileum dat je eigenlijk niet wilt vieren: 
voedselbanken zouden niet nodig moeten zijn. 
Maar vooralsnog kunnen onze klanten niet 
zonder een voedselpakket. En daarom toch een 
klein beetje feest, omdat we er ook wel weer 
trots op zijn dat wij, met al onze vrijwilligers, al 
die jaren veel mensen hebben kunnen helpen.  
 
Sterk gegroeid!  
In die 12½ jaar zijn we gegroeid van pakweg 40 
naar 500 pakketten. Het is dan ook onvoorstelbaar 
wat de vrijwilligers van het eerste uur al die jaren  

allemaal voorbij hebben zien komen. Van strenge 
regels voor voedselveiligheid was geen sprake: er 
worden nog steeds met veel plezier herinneringen 
opgehaald aan de tijden van weleer waarin grote 
partijen zelf met vereende krachten in kleine 
porties werden verdeeld. Tomatenketchup uit 
jerrycans in jampotjes schenken, olijfolie in flesjes 
gieten, kip in kleinere stukken hakken… Nu niet 
meer voor te stellen, maar toen heel normaal. 
Alles om onze klanten zoveel mogelijk spullen te 
kunnen geven. Intakegesprekken werden in een 
grote gemeenschappelijke ruimte gehouden: 

hoezo, privacy? Simpelweg geen ruimte voor!     

Onze wens voor volgend jaar: 

lief zijn voor elkaar en 

voldoende eten voor iederéén! 
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Grootschaliger  
Dat is inmiddels enorm veranderd. Na de verhui-
zing van onze voedselbank van de Koppelweg naar 
de Argonweg is er veel meer ruimte gekomen en 
worden klanten in een apart spreekkamertje 
ontvangen. We hebben een groot magazijn, wat 
af en toe nog te klein is: dan staan de pallets 
óók in de gangen. De meeste mensen die onze 
voedselbank bezoeken zijn dan ook erg onder de 
indruk van de grootschaligheid. Maar laten we 
wel wezen: we hebben 500 pakketten te vullen, 
elke week weer! Eén keer 500 pakken koffie 
uitdelen en daar moeten onze klanten weer een 
tijdje op teren… 
 
Kaas en poffertjes voor onze klanten  
Vanwege het jubileum hadden we de uitdeelhal 
een beetje versierd met eenvoudige middelen.  
Leden van Rotary Amersfoort-West hebben er 
echter voor gezorgd dat het voor onze klanten ook 
daadwerkelijk een beetje feest was. Ze deelden 
een flink stuk ‘gewone kaas’ uit, een luxeproduct 
dat vrijwel nooit in een voedselpakket zit omdat 
we dat maar zelden binnen krijgen. Buiten stond 
een poffertjeskraam van Kok Catering klaar, inge-
huurd door dezelfde Rotary, en was een gezellig 
terrasje ingericht. Op beide uitdeeldagen wat 
muziek erbij van Rotarians uit eigen geledingen 
en zo werd het opeens heel gezellig bij ons.  
 
Hoe feesteli jk is het?  
We hebben even zitten dubben: moeten we ons 
jubileum intern wel vieren? Hoe feestelijk is het 
eigenlijk dat we nog steeds bestaan? Zeker als je 
in de media leest dat er weer méér huishoudens 
bij komen die in armoede leven. Laatst kwam een 
klant bij ons met een gebroken pols: ze durfde 
hiermee niet naar een specialist vanwege de eigen 
bijdrage. Schrijnend.  
Aan de andere kant merken we dat we kunnen 
helpen. Niet alleen met een voedselpakket, maar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ook door goed naar ze te luisteren en ze de weg te 
wijzen. En hoe fijn is het dat wij ook een rol kunnen 
spelen in armoedebestrijding door onder andere 
onze kennis te delen met andere organisaties? 
 
Dus ook een bescheiden feestje voor 
onze vrijwill igers  
Redenen genoeg om ook onze vrijwilligers een 
keer bescheiden in de watten te leggen. Zo 
hadden we op 29 september een wat breder 
aangeklede borrel dan nor- 
maal. Wat eenvoudige ver- 
siering met boodschappen- 
tassen die later weer uit- 
gedeeld kunnen worden,  
een voorafje bestaande  
uit door een vrijwilliger zelf 
gerookte vis (door een andere vrijwilliger weer 
betaald met de verkoop van pallets), een barbe-
cue die ons werd aangeboden door een sponsor 
via Beatrice.nl, een zelf ontworpen Escaperoom, 
een geweldige cabaret-act van een vrijwilliger, 
muziek, een karikaturist, een handlezer, wat 
mooi weer erbij… het was een prachtige avond. 
En welverdiend voor onze vrijwilligers die toch 
maar mooi - elke week weer - gratis en voor niks 
klaarstaan, met veel liefde voor anderen.  
Gelukkig krijgen we er ook veel voor terug… 

Toch ook een domper… 
Hoe gezellig het feestje ook was,  

hoe groot was de domper ‘the day after’. 
De geleende ‘speciaal uitgevoerde tent met 
herinneringen’ die was gebruikt voor het 
roken van de vis, de speciale ‘statafel met 
verwarming’ en een koelbox waren weg: 
gestolen, terwijl het terrein was afgesloten 
met een hek. Toch een kostenpost van zo’n 
400 euro. En nee, niet verzekerd, want 
verzekeringspremies zijn hoog.  
Heel verdrietig allemaal…  
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Een 8,8 voor voedselveiligheid! 
 

 
Onze voedselbank wordt elk jaar geïnspecteerd 
op voedselveiligheid, nodig voor certificering. 
Verschillende aspecten worden gemeten, zoals 
hygiëne in het omgaan met voedsel,  
maar ook of we ons totale gebouw  
goed schoon houden, of we pro- 
ducten die koel of ingevroren  
bewaard moeten worden wel  
op de juiste temperatuur ver- 
voeren en opslaan, of we er ook  
voor zorgen dat diepvriesproduc- 
ten na binnenkomst zo snel moge- 
lijk in onze diepvriezers terechtkomen  
en of wij alles ook onder de juiste condities  
aan onze klanten uitdelen.  
 
Natuurlijk zijn er allerlei protocollen voor, maar 
de richtlijnen zijn heel erg streng en brengen ons 
wel eens tot wanhoop. Zie het met ons beperkte  

 
budget maar eens goed te organiseren. 
Tegelijkertijd is het ook een sport om ervoor te 
zorgen dat we een keurig cijfer krijgen van de 
                inspectie die met enige regelmaat  
                     onverwachts langskomt om alles te  
                        controleren. Vorig jaar kregen we  
                           een ruime 6. Oké, het is een  
                           voldoende, maar onze vrijwilli- 
                            gers van de afdelingen logistiek, 
                           magazijn, uitdeel en schoonmaak  
                          waren niet helemaal tevreden.  
                       Ze hebben ontzettend hun best  

                     gedaan om het cijfer omhoog te  
             krikken. En dat is méér dan gelukt. Dit jaar 
kregen we een fantastische 8,8! Een mooie kroon 
op ons werk! We hebben altijd al veel plezier op 
ons werk, maar nu is de glimlach niet van onze 
gezichten weg te slaan… Waar goed teamwerk al 
niet toe kan leiden! 
 

Nieuwe normbedragen per 1 januari 2019 

Volgend jaar zullen de vaste lasten weer gaan stijgen én zal op een aantal zaken de BTW 
worden verhoogd van 6% naar 9%. Dat betekent dat de voedselbanken in Nederland óók 
hun toelatingsnorm gaan verhogen, en wel met 5%.  
 
De normbedragen zijn maar een ‘ongeveertje’: 
om precies uit te rekenen of iemand in aanmer-
king komt voor een voedselpakket is lastig op een 
duidelijke manier uit te leggen, maar onze intakers 
zijn daar heel bedreven in. Er wordt goed gekeken 
naar de inkomsten en uitgaven van onze klanten 
en naar wat een huishouden overhoudt als alle 
vaste lasten ervan af zijn getrokken. 
 
Geen schulden, tóch onder de norm  
Onze intakers zien steeds vaker dat ook mensen 
zonder schulden tóch onder onze norm vallen. 
Dat komt ook overeen met de cijfers van het 
CPB en CBS, die aangeven dat het aantal mensen 
dat onder de armoedegrens moet leven niet 
substantieel lager wordt en dat de problemen 
waarin ze zitten ernstiger zijn. Zelfs mensen met 
een betaalde baan op minimumniveau komen 
ernstig in de knoei: een laag inkomen en te hoge 

vaste lasten. Vooral voor mensen die een grote 
stap terug hebben moeten doen in hun carrière, 
is dit een situatie waar ze maar mee moeten 
leren leven. Als hun gezin daarnaast ook nog 

eens met chronische ziekte te maken krijgt,    
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wordt het helemaal ondoenlijk. Er zijn wel allerlei 
regelingen waar een deel van deze mensen mee 
geholpen kan worden, maar die zijn niet bij 
iedereen bekend. En ook is het vaak dweilen met 
de kraan open… Het ene gaatje vullen waardoor 
er weer ergens anders een gat ontstaat.  
 
‘Werkende armen’  
Interessant om terug te zien is het programma 
‘Pauw’ waar op donderdag 29 november mensen 
met een laagbetaalde baan aan tafel schoven, 
de zogenoemde werkende armen. Een groot 
probleem zijn de flexibele en de tijdelijke 
contracten en het onhandige uitkeringsproces 
van toeslagen door de overheid. Wel eerst 
uitkeren en dan later terug laten betalen. Dat 
móet toch anders kunnen! 
Klik hier voor de link naar deze uitzending. 

De nieuwe norm vanaf 1-1-2019 
De norm bestaat uit een basisbedrag per 
huishouden, met daarbij opgeteld een bedrag 
per persoon. Het leefgeld (dus excl. vaste lasten) 
is minder dan: 
Basis per huishouden : 135 euro per maand 
+ per persoon : 90 euro per maand 

 
Voorbeelden 

Alleenstaande 

met aantal 

kinderen 

Norm  Echtpaar 

met aantal  

kinderen 

Norm 

0  225  0 315 

1  315  1 405 

2 405  2 495 

3 495  3 585 

enz. enz.  enz. enz. 
 

  

Mooi geregeld… 
 

  
Een leuk initiatief: Matchpoint organiseert elk jaar een zogenoemde matchbeurs. Hier 
kunnen organisaties als de onze, die afhankelijk zijn van sponsors, in contact komen met 
bedrijven die wat aan te bieden hebben. Onze tegenprestatie: publiciteit. Wij hebben 
diverse 'matches' kunnen maken, waarvan een paar nog op de plank liggen. Waar we 
inmiddels al wél gebruik van hebben gemaakt: 
 
  
 
  

 Met onze coördinatoren hebben we een 
keer vergaderd inclusief een heerlijke lunch 
in de tuin van Helma van Willem&Drees, 
een bedrijf dat aan de weg timmert met 
biologische maaltijdboxen (Beeboxen). 
Willem&Drees koopt direct in bij boeren 
en betaalt hen de prijs die zij verdienen.  
Klik hier voor meer informatie.  
Helma verzorgt de Beeboxen in Amersfoort. 
U stuit meteen op een aanbieding voor 
nieuwe klanten in Amersfoort. 
 

 

De firma Hegeman Bouw en Infra BV 
biedt aan klanten van onze voedselbank 
en/of hun oudere kinderen een gratis 
opleiding tot timmerman. Man, vrouw, 
tiener… iedereen is welkom mits ze gemo-
tiveerd en vitaal zijn. Deze (in principe) 
2-jarige opleiding bestaat vooral uit werken 
in de praktijk: 4 dagen in de week tegen 
betaling, daarnaast 1 dag in de week theorie.  
 
Weer perspectief!  
Mensen die de opleiding succesvol door-
lopen, hebben gegarandeerd een baan! 
Inmiddels hebben we al twee klanten aan-
gemeld voor het introductietraject waar 
eerst wordt beoordeeld of ze geschikt zijn. 
Fijn dat ze weer perspectief hebben op een 
betere periode: als timmerman kun je 
namelijk een prima inkomen krijgen! 

 

https://tvblik.nl/pauw/29-november-2018-1
http://www.willemendrees.nl/helma
http://www.hegeman.com/
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Sponsors op bezoek! 

 
Wij kunnen absoluut niets zonder sponsors. Uiteraard zijn we erg blij met de vele kleine 
giften die we binnen krijgen, want samen vormen ze een substantieel deel van onze 
voorraden. Daarnaast zijn er vaste sponsors, veelal bedrijven, die ons regelmatig steunen 
met grote hoeveelheden voedselproducten, met geld of door tegen betaling hun logo op 
een van onze bedrijfsbusjes te plaatsen. 

  
Eind oktober hebben we deze laatste categorie 
sponsors uitgenodigd om eens bij ons te komen 
kijken en samen een drankje te drinken. Het was 
niet alleen geanimeerd, maar we hebben ook 
weer toezeggingen gekregen om ons volgend 
jaar te blijven steunen. 
 
Elk bedrijf kan ons helpen: voor 1000 euro rijden 
wij een jaar lang rond met hun logo op een van 
onze busjes. De ervaring leert dat dat veel 
publiciteit oplevert: we rijden overal in 
Amersfoort en verre omstreken. Interesse?  
Mail naar acquisitie@vbamersfoort.nl.  
 

 

  

Hier doen wij het voor…  
Een briefje dat Cieka kreeg van een klant: om in een gouden lijstje te doen! 

 
  

“Ik wilde je even bedanken dat je ons over de streep geholpen hebt en dat ik daarom vandaag 
naar de intake ben geweest. Ik zit nu thuis met mijn vrouw helemaal overrompeld te wezen 
dat dit mogelijk is. 

Afgelopen 10 jaar was heel zwaar en wij kunnen ons niet heugen wanneer ik voor het laatst 
zo’n voorraad boodschappen gehad heb en normaal kunnen eten. Er zitten dingen bij die we 
ons al 10 jaar niet konden veroorloven. Heel, heel, heel erg bedankt. We kunnen het nog 
steeds niet bevatten. Afgelopen 10 jaar was behelpen maar nu met hulp van Stadsring 51 en 
jullie hulp zullen wij het de komende jaren wel gaan redden. 

Grote pluim ook voor mijn intaker (door de emotie de naam alweer vergeten; ik kom er niet 
meer op, echt een lieve vrouw). Zij heeft mij voor het eerst in 10 jaar weer moed gegeven en 
een luisterend en begrijpend oor gegeven en laten zien dat niet de hele wereld slecht is en dat 
ik niet alleen ben. Soms is een luisterend en begrijpend oor een hele opluchting. Met mensen 
praten die niet precies weten wat het is om minimaal rond te komen en in de put te zitten is 
lang niet zo verlichtend en verlossend dan zoals vandaag praten met iemand die wel weet hoe 
het is. 

Woorden zijn te kort voor de hulp, maar heeel, heeel erg bedankt.” 

mailto:acquisitie@vbamersfoort.nl
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“Waartoe zijn wij op aarde?” 
 
Missie, visie… is dat allemaal nodig eigenlijk? Nou, het is in elk geval handig om te weten waar 
we het voor doen en of we allemaal wel op één lijn zitten. Zeker als een organisatie steeds 
groter wordt en dus ook steeds professioneler moet werken. Het bestuur van onze voedselbank 
heeft zich de afgelopen maanden over de missie en visie gebogen en in overleg met de twee 
leidinggevenden - Cieka Galenkamp en Annita van Nieuwenhuizen - en de vrijwilligers de ietwat 
gewijzigde lijn uitgezet. Ook is de werkwijze onder de loep genomen. Discussie daarbij was: zijn 
we alleen een voedselbank of doen we méér dan dat. 
 

 
  
Het grootste verschil met voorheen is dat de rollen 
en verantwoordelijkheden nu duidelijker zijn 
beschreven. Ook is duidelijker benoemd dat onze 
organisatie in eerste instantie een voedselbank is, 
ofwel: we verstrekken voedselpakketten aan 
mensen die dat dringend nodig hebben en 
proberen dat voedsel zoveel mogelijk gratis te 
verwerven. Op die manier hebben we in onze 
maatschappij ook een rol in het verantwoord 
omgaan met een deel van de voedselover-
schotten. 
 
Plus-functie 
Daarnaast heeft onze voedselbank een plus-
functie: dat wil zeggen dat we méér doen dan 
alleen een voedselpakket geven. Anders dan de 
meeste voedselbanken doen wij zelf de intake 
van onze klanten. We wijzen onze klanten óók de 
weg naar zelfredzaamheid. Die plus-functie is nog 
steeds belangrijk, maar het accent zal méér liggen 
op het doorverwijzen naar externe professionals 
en organisaties binnen Amersfoort. Méér samen-
werking met anderen dus, om mensen die in 
armoede leven zo goed mogelijk te kunnen 
helpen en niet allemaal hetzelfde te willen doen. 
De contacten met Indebuurt033 en Stadsring51 
zijn dan ook al geïntensiveerd.  
 

Plannen voor 2019  
Al filosoferende is ook gekeken naar wat we 
béter zouden kunnen doen. Er is al besloten dat 
de intakers in 2019 een extra spreekuur gaan 
draaien op de vrijdag. Verder staan voor 2019 
onder andere de volgende doelen op de agenda: 
 Uitbreiden van het klantenbestand: hoe 

zorgen we ervoor dat we mensen bereiken 
die wel in aanmerking komen voor een 
voedselpakket, maar er geen gebruik van 
maken? Volgens de statistieken zouden alleen 
al in Amersfoort circa 2000 gezinnen onder 
onze norm vallen. 

 Onderzoeken of er het distributienetwerk 
anders georganiseerd kan worden, zoals 
meerdere uitdeellocaties, en wat dat voor 
praktische consequenties heeft voor de 
organisatie. Een van de vragen daarbij is 
bijvoorbeeld: kunnen we voldoende vrijwil- 
ligers krijgen om dat te bemensen? 

 Moderniseren van de systemen, vooral op 
IT-gebied. 

 
Werk aan de winkel dus. Al werd meteen ook 
duidelijk dat we geen van allen willen dat de 
organisatie al te zakelijk wordt. Een warm 
kloppend hart: dáár draait het om! 
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Fantastische inzamelactie Stedelijk Gymnasium JvO! 

Veel scholen komen in actie voor onze voedselbank. Deze keer lichten 
we daar de vijf tweede klassen van het Stedelijk Gymnasium Johan van 
Oldenbarnevelt, kortweg JvO, uit. De pakweg 150 leerlingen hebben 
aan het begin van het schooljaar een week lang aandacht besteed aan 
mensen die in armoede leven en actie gevoerd voor de voedselbank. 
Met een prachtige opbrengst! 

 
De actieweek begon met een presentatie en 
films over armoede en wat voor consequenties 
dat heeft voor veel mensen én kinderen in ons 
land. Ook het fenomeen ’voedselbank’ kwam 
uitgebreid aan bod. De volgende dagen was het 
tijd voor actie: de leerlingen hebben meegedacht 
over hoe ze het beste geld en voedselproducten 
konden inzamelen om zo klanten van de voedsel-
bank te helpen. 
 
Markt!  
Het resultaat: een markt op het schoolplein waar 
ouders en andere familieleden tegen een klein 
bedrag allemaal zelfgemaakte spullen konden 
kopen. Dat varieerde van heerlijke koekjes en 
taart - mét logo van de voedselbank, zie foto naast 
de intro - tot boekenleggers en wenskaarten. 
Bezoekers konden ook tegen betaling hun nagels 
laten lakken en luisteren naar pianomuziek.  

We werden er helemaal enthousiast van: zie ook 
de fotocollage hieronder. 
 
Zelf verdiend…  
Op vrijdag 14 september mocht onze bedrijfs-
leider Annita de opbrengst in ontvangst nemen: 
maar liefst € 1.158 en een flink aantal volle dozen 
met producten, vooral gevuld met verzorgings-
producten. De leerlingen beseften maar al te 
goed dat mensen in armoede ook dáár heel blij 
mee zijn. 
 
Superactie!  
Lieve leerlingen: nogmaals ontzettend bedankt 
voor jullie actie! En natuurlijk ook Harm Tiggelaar, 
docent filosofie, Daphne van Meurs, conrector, 
en Manon Rundervoort, docent Nederlands, die 
deze actie op touw hebben gezet en begeleid. 
Superactie! 

  

 

Cupcakes Wenskaarten 

Boekenleggers Sierstenen 
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Interview met ex-klant Rici Frölich 

 “Waarom zou ik niet gewoon gebruikmaken van de 
voedselbank?” 

 
Vrijwel niemand ontkomt eraan: je vormt je al snel een beeld van mensen over wie je hoort of 
leest, ook als je ze nog nooit persoonlijk hebt ontmoet. Zo hebben veel mensen ook een beeld van 
‘de gemiddelde voedselbankklant’, maar de werkelijkheid kan wel eens helemaal anders zijn dan je 
zou verwachten... Neem nou Rici, een warm en positief ingesteld mens, ondanks allerlei tegen-
slagen. Zij is een paar maanden klant bij ons geweest om een vervelende periode te overbruggen.  
Nu heeft ze geen voedselpakket meer nodig, al is het nog steeds geen vetpot, maar ze is nog steeds 
erg dankbaar dat we haar hebben kunnen helpen. En wij mogen haar verhaal met u delen. 
 

 
 
Rici heeft het in haar leven niet getroffen met 
haar gezondheid. In haar jonge leven voelde 
ze zich vaak ziek en had ze last van extreme 
vermoeidheid. Op haar 29e werd eindelijk een 
diagnose gesteld: sarcoïdose, een zeldzame en 
ongeneeslijke auto-immuunziekte met veel 
vervelende symptomen. Er volgde een periode 
met 30 ziekenhuisopnames en 16 operaties. 
Daarnaast ontwikkelde ze astma. Redenen 
genoeg om bij de pakken neer te gaan zitten, 
maar niet voor Rici. Een baan in de verpleging, 
waarvoor ze was opgeleid, werd te zwaar, maar 
met haar creatieve geest schakelde ze over naar 
schrijven (onder andere over de geschiedenis 
van de vrouw door de eeuwen heen) en 
schilderen. Ze leerde vechten mét haar ziekte 
en niet tégen haar ziekte. Ofwel: “Ik heb deze 
ziekte, maar ik bén het niet. Al schilderend ging 
ik op zoek naar licht en blijdschap”, zoals zij het 
zelf verwoordt.  
  
Drie clowns 
Het belangrijkste schilderwerk van Rici werd 
het drieluik ‘Clowns’: een hofnar die wijsheid 
symboliseert, een pierrot die zijn emoties kan 
tonen en een paljas die lacht omdat hij niet wil 
huilen. Zelf vereenzelvigt Rici zich vooral met de 
paljas. Ze liet 25 zeefdrukken maken van het 
drieluik om ze te laten sponsoren voor kinderen 
die het gezinsverband moeten missen. De 
opbrengst ging onder andere naar Stichting 
Cliniclowns, de zeefdrukken zelf gingen naar  

een ziekenhuis of dagverblijf voor (gehandicapte) 
kinderen. 
 
Heel veel clownspoppen…  
Het succes van deze actie smaakte naar méér. 
Ze deed een paar keer een oproep aan vrouwen 
in Nederland om clownspoppen te maken. Er 
werden honderden poppen bij haar afgeleverd! 
Ze organiseerde een veiling waar ook nu weer 
mensen konden bieden op een pop; niet om ze 

zelf mee naar huis te nemen, maar om ze uit    
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te delen aan kinderen die het moeilijk hebben. En 
ook nu weer ging de opbrengst naar Cliniclowns. 
In 1999 hielp ze samen met haar man vluchte-
lingen uit Kosovo die naar Nederland kwamen. 
Er waren nog een paar clownspoppen over en die 
gaf ze aan de kinderen van deze vluchtelingen. 
,,Met dank aan alle maaksters! Je weet niet half 
wat een clown voor kinderen kan betekenen, 
zeker als ze getraumatiseerd zijn. Ik zag hun ogen 
stralen, dat vergeet ik nooit meer.” 
 

 
 
Een leeg spaarpotje  
Een paar jaar geleden werd haar man John 
chronisch ziek. Omdat Rici zelf ook ziek was, werd 
het verzorgen van haar man haar uiteindelijk te 
zwaar. In 2016 moest hij worden opgenomen in 
een verpleeghuis. Een zware stap. En toen kwam 
er opeens ook nog een financieel probleem om 
de hoek kijken. “Toen we nog samenwoonden, 
kregen we een AOW-uitkering voor twee 
personen én een goede pensioenuitkering van 
mijn man. Daar konden we het prima mee 
redden. Maar toen John werd opgenomen, 
moesten we een ontzettend hoge eigen bijdrage 
betalen.” Dat betekende opeens een flinke 
teruggang in inkomsten en ook door heel zuinig 
te leven, werd het toch al niet grote spaarpotje 
steeds leger... Ze kregen het advies om te 
scheiden, zodat ze een eigen AOW-uitkering zou 
krijgen. Ze kan er nog verdrietig van worden:  

“Het is toch verschrikkelijk! Dat je om financiële 
redenen moet scheiden, terwijl je gewoon 
van elkaar houdt! Het was voor ons een heel 
emotionele beslissing.” 
 
Voedselpakket een welkome aanvulling  
Uiteindelijk bleek dat Rici het ook met alléén 
AOW niet kon redden. Ze had recht op allerlei 
toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag), maar vroeg 
die eigenlijk wat te laat aan. Het duurde even 
voordat de toeslagen ook daadwerkelijk werden 
uitgekeerd en Rici in de schulden dreigde te 
komen. “En toen dacht ik, waarom zou ik niet 
gewoon gebruikmaken van de voedselbank? 
Tenslotte is dat juist bedoeld voor mensen in 
situaties zoals die van mij. Ik zou niet weten 
waarom je je daarvoor zou moeten schamen.” 
En inderdaad, tijdens een intakegesprek bleek dat 
Rici pakweg drie maanden in aanmerking kwam 
voor een voedselpakket. Het was niet alleen 
een welkome aanvulling op haar etensvoorraad,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ze genoot ook van haar bezoekjes aan de voedsel-
bank, hoe vreemd dat ook klinkt. “Ik werd altijd 
zo vriendelijk ontvangen! Jullie zijn schatten van 
mensen.” Met een verlegen lachje nemen we dit 
compliment graag in ontvangst. Ze voegt eraan 
toe: “En ook door de kledingbank trouwens. Daar 
mag ik nog steeds wat spullen komen uitzoeken.” 
Als dank heeft ze een aantal keren taart meege-
bracht naar de voedsel- en kledingbank. Een lief 
gebaar, dat we erg op prijs stellen. 

  

 

 

 
  

De hofnar 

Inmiddels is Rici ernstig ziek en kijkt ze terug op haar leven. Van het drieluik had ze alléén van de 
hofnar nog een zeefdruk over. En als dank voor wat de voedselbank voor haar heeft betekend, 
heeft ze deze in juli aan ons geschonken. Zo kunnen wij, maar óók onze klanten - én hun kinderen 
niet te vergeten - genieten van wat vrolijkheid. We hebben een gezellige bijeenkomst gemaakt 
van de overhandiging en gezamenlijk getoost met waterijsjes. Nu nog even zoeken naar een mooi 
plaatsje in ons pand. Lieve Rici: ontzettend bedankt! 

Een toost met waterijsjes… 



 
10 

 

Kort nieuws 

 

Top2000 in Hoogland 
Net als vorig jaar speelt een groep lokale en enthousiaste 
gelegenheidsmusici eind december het dak van Concordia 
in Hoogland. En ook dit jaar gaat de opbrengst naar onze 
voedselbank, hebben ze besloten. Heel erg blij mee!!!!  
Op vrijdag 28 december en zaterdag 29 december worden 
vanaf 20:00 uur tientallen nummers uit de Top 2000 gespeeld. 
Het belooft weer een feestelijk spektakel te worden! 
Oók geïnteresseerd om naartoe te gaan? Jammer: Concordia, 
Mossink Fietsenzaak en Albert Heijn Hoogland zijn alle drie 
al door de kaartjes heen.  
 

Leuk detail: niet alleen de opbrengst is voor de voedselbank, maar aan iedereen die komt wordt 
ook gevraagd om een pak houdbare melk of houdbare chocolademelk mee te nemen. Luxe 
producten voor onze klanten, waarmee we ze een groot plezier doen. Er staan vrijwilligers van 
ons klaar om de producten in ontvangst te nemen en stiekem mee te genieten van de muziek.  

 

 
Wethouder Van Eijk op bezoek 
Op 10 oktober kwam wethouder Cees van Eijk bij ons op 
bezoek. Hij liet zich uitgebreid informeren over hoe het bij ons 
werkt én hij en een paar van zijn collega’s van de gemeente 
hielpen ook mee met uitdelen. Een ingrijpende ervaring om 
te zien hoe het werkt als mensen in armoede bij ons in de rij 
moeten staan en in feite hun hand moeten ophouden om 
eten te krijgen. Van Eijk en zijn collega’s deden het met veel 
vriendelijkheid en we zouden ze zo willen inroosteren. Toch 
hopen we dat hij op een ander vlak iets voor onze klanten kan 
betekenen. Armoede zou niet nodig moeten zijn en ook al is 
de invloed op gemeentelijk niveau klein als het om landelijk 
beleid gaat, er is wellicht wat te doen om het onze klanten wat 
gemakkelijker te maken. Een mooie taak voor het college…  

 
 

Huiswerkbegeleiding 
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (niet meer dan 
150% van het sociaal minimum) kunnen gratis begeleiding bij 
hun huiswerk krijgen. Het is bedoeld voor leerlingen uit groep 
7 en 8 en leerlingen tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs.  
Heeft het kind moeite met leren? Of alleen met een bepaald 
vak? Of heeft het geen rustige werkplek om huiswerk te 
maken? Ouders kunnen met de school bespreken welke hulp 
nodig is. Stichting Leergeld Amersfoort beoordeelt de aanvraag, 
checkt de financiële positie van de ouders en verwijst naar één 
van de 25 Amersfoortse aanbieders van huiswerkbegeleiding.  
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Interview op radiostation De Golfbreker 

 
Op 21 november werden Riemke Leusink, bestuursvoorzitter van 
Stichting Steunfonds Voedselfocus, en Annita van Nieuwenhuizen, 
hoofd bedrijfsvoering, geïnterviewd door het Amersfoortse 
radiostation De Golfbreker. Het gesprek geeft een goed beeld van 
onze organisatie, hoe wij het uitdeelproces georganiseerd hebben 
en hoe wij proberen onze klanten te helpen zodat ze het weer zo 
snel mogelijk zelf kunnen redden. Ook vertellen Riemke en Annita 
dat de drempel om bij ons aan te kloppen erg hoog is. Jammer, 
want daardoor wachten mensen vaak te lang en worden de 
problemen vaak alleen maar groter. Als ze eenmaal bij ons 
komen, worden ze niet alleen hartelijk en warm ontvangen, maar 
zien ze ook dat ze niet de enigen zijn met dezelfde problemen. 
Dat geeft troost. Voor geïnteresseerden: hier de link om het 
interview terug te luisteren. De opname duurt circa 20 minuten.  

 

 

Nominatie voor ons moeder-en-kindproject 

Het Burgerweeshuis looft eens in de drie jaar de Catharina Soomersprijs uit voor een 
bijzonder Amersfoorts project voor kinderen in achterstandssituaties. De winnaar krijgt 
€ 1.500,- en een wisseltrofee. Dit jaar werd ook ons moeder-en-kindproject 
genomineerd, dat door vrijwilligster Diny Hutten wordt gecoördineerd. 
 
De andere genomineerden waren: Poetsj, een 
pilot om tandenpoetsen bij kinderen te stimu-
leren, de Vakantieacademie Amersfoort, ofwel 
een zomerschool voor kinderen, en Bouw ABC 
Stad, waarin kinderen uit de wijk van drie scholen 
samen een stad bouwen en elkaar zo beter leren 
kennen. De prijs ging uiteindelijk naar Bouw ABC 
Stad, waarmee we ze van harte feliciteren!  

Trots op nominatie!  
Zelf zijn we natuurlijk trots op onze nominatie: 
wij ondersteunen met ons project de jonge 
ouders onder onze klanten met kinderen tot en 
met 5 jaar. Ze krijgen speciale aandacht en 
daarnaast voor hen noodzakelijke producten als 
luiers, verzorgingsproducten en baby- en 
peutervoeding. 

 
 
  

Op deze foto van alle genomineerden staan links Annita, Diny en Cieka.  
Derde van rechts is winnaar Fons Cornelissen. 

https://voedselbankamersfoort.nl/2018/11/23/golfbreker/
https://voedselbankamersfoort.nl/2018/11/23/golfbreker/
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Gratis dagje zeilen 

De eigenaar van zeilschip De Eendracht nodigde klanten van voedselbanken in  
 Nederland uit om een dagje mee te varen over de Nieuwe Waterweg. Even lekker  
  uitwaaien, zelf de handen uit de mouwen steken en zo ervaren wat het zeilen op  
 een driemaster inhoudt. En vooral ook even een dagje alle sores achter je laten. 
Ook zo’n 20 klanten van onze voedselbank gingen mee.  

 
 
 

Maar… hoe komen we in Rotterdam! 
Er was wel een klein probleempje: het zeilschip 
vertrok vanuit de haven in Rotterdam… hoe kom 
je daar met 20 klanten? Dat werd mogelijk 
gemaakt door Rotary Nederland. Die heeft de 
Vereniging Groengrijs ingeschakeld die busvervoer 
verzorgt voor tochten met een sociaal maatschap-
pelijke doelstelling. Chauffeur Sjaak Smink en 
intaker Kees Morra begeleidden de groep. 
 
Grote impact 
Er stond géén wind, maar het was wél een 
prachtige, zonnige dag! De bemanning, ook  

 
 

grotendeels vrijwilligers, heeft iedereen in de 
watten gelegd. Voor het idee werden een paar 
zeilen gehesen (de foto laat het schip met volle 
zeilen zien) en een paar kinderen mochten aan het 
roer staan. Ook serveerde De Eendracht de meest 
verrukkelijke catering. Vooral de kinderen liepen 
bij terugkomst bijna misselijk, maar met 
glimmende oogjes van al dat luxe eten over de 
loopplank. Ongelooflijk wat voor impact dit dagje 
uit had! Er werden hier en daar leuke contacten 
gelegd met andere voedselbankklanten en ook 
onderling ontstond een band, met zoenen bij het 
afscheid. Topdag! 

  

 
  

Waar we óók blij van werden 

Zomaar weer een kleine greep van hartverwarmende acties van de afgelopen maanden. 

 
Een aantal inwoners uit Amersfoort hadden via een loterij vrijkaartjes gewonnen 
voor Dierenpark Amersfoort en gaven ze door aan ons: om uit te delen aan 
mensen die het hard nodig hebben en die niet op vakantie kunnen. Lief! En dat 
geldt ook voor degenen die hun gewonnen doos met biologische producten aan 
de voedselbank hebben gedoneerd. Goed besteed! 

 
Het oogstseizoen is helaas weer achter de rug, want wat hebben we deze 
zomer mooie spullen gekregen van de Tuinen van Verbinding! Een flink aantal 
vrijwilligers hardwerkend in actie voor onze klanten. De afgelopen zomer vooral 
ook bezig met water geven… 

 

Even lekker uitwaaien! 

https://www.eendracht.nl/
https://www.rotary.nl/
https://groengrijs.com/groengrijs-amersfoort/
http://tuinenvanverbinding.nl/
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Leden van de Rotary Amersfoort-West zijn flink creatief bezig geweest. 
Onder aanvoering van beeldend kunstenaar Roel de Jong, werd driftig geverfd, 
overlegd, en overgeschilderd. Het resultaat hangt in onze uitdeelhal en het 
moet gezegd: de schilderijen zien er fleurig uit. We krijgen veel positieve reacties 
van onze klanten: een beetje sfeer is van harte welkom.  

 
Onze chauffeurs komen elke werkdag bij diverse supermarkten en andere 
leveranciers van voedselproducten. Dan is het fijn om meteen herkenbaar te 
zijn als vrijwilliger van de voedselbank. Rabobank Amersfoort heeft een soort 
bodywarmers gesponsord met ons logo erop. Verzorgd en mooi om te zien en 
het scheelt weer een boel uitleg.  

 
Elk jaar in oktober/november is er de Actie Pepernoot: klanten van onze 
voedselbank mogen voor elk kind iets bij bol.com bestellen ter waarde van 
20 euro. Ze krijgen daarvoor een persoonlijke code waarmee ze zelf wat uit 
mogen kiezen. Wij kregen circa 700 codes! Een fijn initiatief van Nationaal Fonds 
Kinderhulp. 

 
Van het Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden kregen wij een wasmachine 
cadeau. Fijn, want nu hoeven onze vrijwilligers de was niet meer mee te nemen 
naar huis, maar kan het op onze locatie worden gedaan. Een volgende stap in 
het professioneler maken van onze processen. 
 

 
Een sympathieke actie van de Amersfoortse fotografen Cees Wouda, Nico Brons 
en Cees de Vries, die zich samen het Co-Co-Nuts fotocollectief noemen. Zij 
hebben op zaterdag 15 december foto’s geveild en de opbrengst is voor onze 
voedselbank. De prachtige beelden zijn gemaakt van optredens tijdens 
Amersfoorts Theater Terras en Spoffin. 

 
Op 30 november kregen wij feestelijk bezoek van Sinterklaas! Hij deelde 
overheerlijke chocoladeletters uit aan onze vrijwilligers én liet een grote 
hoeveelheid achter voor onze klanten. Deze actie was een samenwerking van 
radiozender 100% NL en Uw Ambachtelijke Bakker. Luisteraars van 100% NL 
werd gevraagd om organisaties aan te dragen voor de chocoladeletters en één 
van hen, die liever geen publiciteit wil, droeg onze voedselbank voor. Lief!  

 
Spaaracties bij supermarkten, zoals voetbalplaatjes, zijn voor kinderen van onze 
klanten niet altijd feest. Hun ouders hebben natuurlijk maar weinig te besteden 
en het aantal verzamelde plaatjes is maar minimaal. Gelukkig krijgen we van 
sommige supermarktfilialen regelmatig een voorraadje plaatjes binnen om uit te 
delen. En leden van de Sint Joriskerk houden zelfs speciale inzamelacties onder 
hun leden, waardoor we dozen vol met plaatjes kunnen uitdelen. Super! 

 
Op 20 september ging op kosten van Stichting Kinderfondsen Nederland een 
bus vol met gezinnen die klant zijn bij onze voedselbank naar Kids Beach Day in 
Scheveningen. Het was een actief programma met leuke spellen en sporten en 
's avonds lekker eten in een strandtent! Voor sommige kinderen én ouders was 
dit de eerste keer dat ze het strand en de zee zagen... 

https://www.rotary.nl/amersfoortwest/
https://www.rabobank.nl/particulieren/
https://kinderhulp.nl/actiepepernoot/
https://kinderhulp.nl/actiepepernoot/
https://www.kringloopamersfoortleusden.nl/
https://www.facebook.com/CoCoNutsfotocollectief/?__tn__=KH-R&eid=ARAZDZ6MK6AJziI5sGQ5TvGUAcVdkVKqmSJAL1-0ZBSMjlqoowmr5DNk6XgmUVyfCD4Th0AWB1ti8kpb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtIujxQf5bmO_jY96o3tg2WFm73-SbNOqX8mB9UGRp0BUHpuSjLMsYphEzVe4ZhpbDikUO8iYthP9baMxgU-WHt9BO1OClQhiZvatrt4Jr1Ri8gjVF_eEvBu0fXDbyR86M_xtCfx067mfeVF2xHeN3BW8G4AvI2ZVVY-D-Vi60KfXFJWJmOZZcbjyyBdMngBbNTNrkMru4uIEKkipTmVrbgN0Fj1bGwtYsNMPXj_Uu9hOlzhbVQ4HOS-Ro7T4jA6dhPOwhKyaoMD_LmV2SHG6QDbK1uhu_p_RwBb2UCsXXpTfnv-owx53ppD-nxupzaDO2yOnAWI3oYryFehYuci02XA
https://www.100p.nl/site/acties/100-nl-deelt-chocoladeletters-uit
https://www.uwambachtelijkebakker.nl/
https://sintjoriskerk-amersfoort.nl/
https://kinderfondsennederland.nl/
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Een gratis diepvries van Voedselbank Texel! 

De overkoepelende organisatie Voedselbanken Nederland heeft een extranet waar informatie 
wordt gedeeld. Ook is er een soort marktplaats te vinden voor aangesloten voedselbanken waar 
spullen kunnen worden aangeboden die de een overheeft, maar waar de ander misschien juist om 
zit te springen. Veelal met gesloten portemonnee of een ruil van producten. En zo togen twee van 
onze chauffeurs op weg naar Texel waar de lokale voedselbank een inloopdiepvries over had. Lieve 
collega’s op Texel: hij is alweer helemaal in elkaar geknutseld en we zijn er héél verguld mee! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Superactie van Soupalicious en ISS Catering 

  
Een geweldige actie van Soupalicious: voor elke liter soep die wordt verkocht krijgt de  
 voedselbank een liter soep cadeau om uit te delen aan de klanten. Dat werd opgepakt  
 door ISS Facility Services dat bij diverse bedrijven de bedrijfscatering verzorgt. De  
soep bestellen ze bij Soupalicious, en dat betekent dus extra soep voor onze klanten.  

 
Milco Aarts, oprichter en algemeen directeur 
van Soupalicious: “Soupalicious bestaat nu drie 
jaar en we hebben al zo’n 800.000 kommen soep 
gedoneerd aan de voedselbank. ISS is de eerste 
grote cateraar in Nederland die vol instapt vanuit 
de eigen mvo-ambities. Een belangrijke mijlpaal 
op weg naar ons doel: er samen met onze 
afnemers voor zorgen dat we elke klant van 
iedere voedselbank wekelijks een liter lekkere 
soep geven, gemaakt van groenten die anders 
zouden worden weggegooid.”  
Robbert Weddepoh, directeur bij ISS, verwacht 
volgend jaar zo’n 500.000 kommen soep te 
kunnen afnemen, met dus net zoveel kommen 
soep voor voedselbankklanten. Mooi dat ISS 
meedoet met Soupalicious en ook fijn dat 
organisaties waar zij de catering voor verzorgen,  
 

zoals het Amersfoortse Friesland Campina, hier 
volledig achterstaan en bewust voor ISS kiezen. 
Een idee dat navolging verdient… 
 

 

Klik hier voor een filmpje (onderaan de webpagina) waar Annita van Nieuwenhuizen, ons Hoofd 
bedrijfvoering, de kommen soep symbolisch in ontvangst neemt. 

 

https://www.voedselbankennederland.nl/
http://soupalicious.nl/
https://www.nl.issworld.com/
https://www.frieslandcampina.com/nl/
https://www.nl.issworld.com/nieuws/news/2018/11/16/half-miljoen-kommen-soep-voor-de-voedselbank
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Kennismaken met vrijwilligster Danielle 

Bij een voedselbank denkt niet iedereen aan het verzorgen van kapsels, maar tóch is een 
van onze vrijwilligers daar mee bezig. Danielle de Liever is gediplomeerd kapster en eens 
in de twee weken, op woensdagochtend, zorgt ze ervoor dat klanten van ons weer met 
een mooie coupe de deur uitgaan. Belangrijk voor een positief zelfbeeld! 
 

 

 

 Al zes jaar 
vrijwilligster bij ons 

 Vrolijk, en met veel 
liefde voor haar vak 

 Dol op bijzondere 
verhalen 

 Twee volwassen 
kinderen, een dochter 
en een zoon 

 

“Het bijzondere van kapster zijn is dat mensen altijd 
veel verhalen vertellen” 

 
Hoe het begon 
“Ik heb in het verleden jarenlang sportles 
gegeven, onder andere seniorenlessen aan 
dames. Eén van die dames was de buurvrouw 
van Cieka en pakweg zes jaar geleden zei zij: 
‘Ik weet dat je gediplomeerd kapster bent en 
hoorde dat ze bij de voedselbank kapsters 
vragen. Is dat niets voor jou?’ En ja, dat leek me 
eigenlijk wel heel erg leuk. Ik hou van mensen 
en het bijzondere van kapster zijn is dat mensen 
altijd veel verhalen vertellen. Omdat mijn 
gezondheid niet al te goed is, werkte ik parttime. 
Ik had nog wel wat tijd over en dus meldde ik 
me bij Cieka.” 
 
Koud en krap!  
“Toen ik begon zat de voedselbank nog op de 
Koppelweg. Ik knipte in de hal, bij de koffietafel, 
waar het vaak hartstikke koud was. En ook krap! 
Ik moest regelmatig even een stapje naar voren  

of naar opzij doen om mensen te laten passeren. 
Als je geknipt werd, zat je wel te kijk, maar het 
was een gemoedelijke sfeer. Nu de voedselbank 
op de Argonweg zit, heb ik een eigen hokje. 
Uiteindelijk veel fijner: mensen hebben meer 
privacy en zitten er veel ontspannener bij. Ze zijn 
dan ook meer geneigd hun verhaal te delen.” 
 
Belangrijk om er verzorgd uit te zien  
“Het is natuurlijk geen echte kapsalon, dus ik doe 
alleen knip- en scheerwerk. Maar dat zorgt er toch 
voor dat mensen er weer verzorgd uitzien. Ik zeg 
ook eigenlijk nooit af, want ik weet hoe belangrijk 
mensen het vinden. Goed voor hun zelfbeeld! 
Ik ben ook kapster bij Kwintes, bij de dak- en 
thuislozenopvang. Daar zitten veel jonge jongens 
bij en die zijn best wel ijdel. Bij hen is het vooral 
veel tondeusewerk. Grappig: mijn dochter zit in 
de horeca en kent zo langzamerhand wel een paar 

vaste bewoners van Kwintes. Als ze die keurig    
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geknipt en geschoren tegenkomt, denkt ze: 
‘Ah! Die is vast door mijn moeder geknipt!’” 
 
Verdrietige, maar ook bli je verhalen  
“Bij de voedselbank en bij Kwintes hoor ik soms 
heel verdrietige verhalen. Ik ben er inmiddels van 
overtuigd dat als het even tegenzit in je leven,  

het je maar zó kan gebeuren dat je diep in de 
problemen komt te zitten. Ik kan goed luisteren. 
Soms komen mensen alleen maar even langs mijn 
hokje en zeggen ze: ‘Ik moet je even een knuffel 
geven.’ Dat vind ik zo lief! Maar de verhalen zijn 
niet altijd zwaar hoor, het is meestal gewoon heel 
gezellig.” 

 

Een extra kapper/kapster gezocht! 
 

    Danielle knipt bij ons op de oneven weken. Kapster Jacquelien,  
- ook al zo’n kanjer met een goed hart - deed het op de even  

 weken, maar kan het knipwerk niet meer combineren met haar  
    eigen werk in de kapsalon, dus zij is gestopt.  

Welke gediplomeerde kapper/kapster wil de even weken overnemen?  

Het gaat dus om knip- en scheerwerk en wij zoeken bij voorkeur iemand die zowel vrouwen als 
mannen kan knippen. In principe op de woensdagochtend tussen 10:30 en 12:30 uur, maar op 
vrijdagochtend mag ook. Of wellicht heeft u een eigen kapsalon waar onze klanten terecht 
kunnen? U kunt zelf de dag en het tijdstip bepalen en een limiet in aantal klanten aangeven. 
Van tevoren krijgt u een lijst van ons toegestuurd.  
Interesse? Neem contact met ons op via info@vbamersfoort.nl. 

 

Nieuwe budgetkring gestart 

 

 
 

Op dit moment draait de derde budgetkring op de 
voedselbank, geleid door intakers Marjolein en 
Kees: “Ook nu is het doel: je leven zo goed en 
gezond mogelijk leiden, ondanks je zeer beperkte 
budget. Er is één heel milieubewuste deelnemer 
bij, van wie we leren dat het helemaal niet duur 
hoeft te zijn om milieubewust te leven. Naast de 
tips rond bezuinigen en budgetteren die worden 
uitgewisseld, kijken we in deze groep ook naar de 
toekomst: hoe sta je ervoor als je op je 67e AOW 

krijgt. Lang niet iedereen heeft dan pensioen. 
Uiteraard bespreken we ook hoe we onze 
financiële situatie kunnen verbeteren. Heel 
stimulerend was het feit, dat twee deelnemers 
halverwege de training moesten afhaken, omdat 
zij een betaalde baan hadden gekregen. De een 
als conciërge van een groep basisscholen, de 
ander als magazijnmedewerker. We merken in de 
begeleiding van onze klanten dat de arbeidsmarkt 
weer aantrekt!” 

 

Een budgetkring begint steevast met een opsomming van geluksmomenten 
 

mailto:info@vbamersfoort.nl
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Interessant om te lezen of terug te kijken 

 
De Telegraaf besteedde aandacht aan de pijnlijke realiteit van de woningnood. 
Zomaar een kraamverzorgster, een bejaard echtpaar, een studente en een 
journalist: het leven lachte ze jarenlang toe. Toch kwamen ze terecht in de 
nachtopvang. Twee van hen vertellen hun verhaal in Op straat door woningnood. 

 
Armoede in Kaart 2018 is een digitale publicatie van het Sociaal Plan Bureau, 
opgebouwd uit diverse zelfstandig te lezen pagina’s die antwoord geven op 
onderzoeksvragen als: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland? 
En welke groepen in de bevolking hebben het vaakst met armoede te maken? 

 
Op de site van Voedselbanken Nederland deelt Arnold zijn verhaal. Hoe hij bijna 
drie jaar lang een voedselpakket kreeg, nadat hij zijn baan verloor. Het 
belangrijkste probleem: de schaamte! Het gaat inmiddels beter met hem en hij is 
nu zelfs vrijwilliger bij de Voedselbank Nijmegen. 

 
Zelfs nu de economie weer groeit, neemt het aantal langdurig armen in 
Nederland toe. In een special besteedde NRC aandacht aan dit thema. Wat 
betekent armoede in ons land? Hoe is het om in armoede te leven? Hoe hangen 
armoede en gezondheid samen? Bijzondere verhalen. 

 
Het is gemakkelijker dan ooit om af te rekenen. We betalen steeds vaker met een 
pinpas of via apps. Maar dat heeft een belangrijke bijwerking: het gebrek aan een 
beetje gezonde betaalpijn. Het is wel héél gemakkelijk geworden om veel geld uit 
te geven… Een column van Patrick Wessels op RTL Nieuws.  

 
Armoede, daarmee worden de huisartsen in de praktijk in Rotterdam-Zuid 
dagelijks geconfronteerd. Mensen die diep in de schulden zitten en daar letterlijk 
ziek van worden. En dan bij elke aandoening eerst afwegen of de oplossing geld 
kost. Een aangrijpende boodschap, te lezen in De Volkskrant.  

 
De meeste kinderen in Nederland zijn positief over hun leven, maar de kloof 
met kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie is groot. Deze kinderen 
beoordelen hun leven op alle vlakken negatiever, hebben weinig zekerheid en 
worden onvoldoende gezien en ondersteund. Aldus de kinderombudsvrouw.  

 
Eén op de vijf ouders heeft grote moeite de laptop of tablet te betalen die de 
middelbare school van hun kinderen voorschrijft. En 9% lukt het helemaal niet 
om die te betalen. Ouders voelen zich onder druk gezet door middelbare scholen 
om toch de knip te trekken, te lezen in De Telegraaf. 

 
Klimaatverandering houdt wetenschapsjournalist Marcel Crok al meer dan tien 
jaar bezig. Maar om het nou een probleem te noemen? "Armoede en honger zijn 
veel pregnanter. Klimaatverandering is een westers onderwerp, in Afrika hebben 
ze wel wat anders aan hun hoofd." Te lezen in Trouw. 

 
Als ouders hoogopgeleid, werkend en autochtoon zijn, behaalt 67% van hun 
kinderen zonder vertraging zijn schooldiploma. Als ouders in de bijstand zitten en 
laagopgeleid zijn, is dat 54%. Zijn de ouders van niet-westerse afkomst, dan gaat 
het over nog maar 35%. Lees meer in een artikel in Het Parool.  

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2724094/op-straat-door-woningnood/?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/
https://www.voedselbankennederland.nl/het-verhaal-van-arnold/
https://www.nrc.nl/armoede
http://www.rtlnieuws.nl/economie/column/patrick-wessels/meer-sparen-betaal-cash-niet-met-je-smartphone
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geen-geld-om-bloed-te-laten-prikken-armoede-in-rotterdam-zuid~b2b0ac81/
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/kinderrechtentour-grote-kloof-tussen-gelukkige-en-kwetsbare-kinderen/?id=825
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2533515/ouders-onder-druk-om-tablets-en-laptops-te-kopen?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email
https://www.trouw.nl/groen/-armoede-en-honger-zijn-veel-pregnanter-dan-het-klimaat-~af0a4381/
https://www.trouw.nl/groen/-armoede-en-honger-zijn-veel-pregnanter-dan-het-klimaat-~af0a4381/
https://www.parool.nl/amsterdam/inkomen-en-afkomst-bepalen-succes-op-school~a4533102/
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Bezoek aan Marfo Lelystad 

 
Klanten van ons zijn altijd bijzonder blij met kant-en-klaarmaaltijden, zeker als ze ook nog eens 
lekker zijn! Tja, begrijpen we wel. Daarom nemen we de vliegtuigmaaltijden van Marfo altijd 
enthousiast in ontvangst. Voor ons acquisitieteam ook reden genoeg om een bezoekje te brengen 
aan deze producent, tevens leverancier van de grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland. 
 
Sterrenkoks  
Rob Kempe, mede verantwoordelijk voor het 
logistieke proces, liet zien hoe het productie-
proces in elkaar steekt. Dat gebeurde achter 
glas, vanwege de strenge hygiënische eisen. De 
maaltijden worden ontwikkeld in samenwerking 
met de koks van de klant en de koks van Marfo, 
van wie sommigen een of meer sterren hebben. 
Daarom zijn de maaltijden zo lekker en zijn onze 
klanten er ook zo blij mee.  
 
Van handwerk tot volledig 
geautomatiseerd  
Het verwerken van alle ingrediënten tot een 
maaltijd is echt nog ambachtelijk handwerk. 
Daarna volgt een bijna volledig geautomatiseerd 
proces, van invriezen tot verpakken. Op een 
gemiddelde werkdag worden tienduizenden 
maaltijden bereid, verpakt en ingevroren: in het 
vrieshuis is het -24°. Marfo produceert niet alleen 
voor Europa maar ook voor Azië, wat de nodige 

 

eisen stelt aan het vervoer van de diep ingevroren 
producten: een vak apart.  
 
Haché met rode kool…  
Na het bezoek mocht ons team een pallet 
maaltijden - deze keer haché met rode kool - 
mee terugnemen naar Amersfoort. En jawel, 
ze waren in no time uitgedeeld! 

 

 
 
  

Op deze foto een partij maaltijden met risotto 

DE-zegeltjes sparen! 
 

Leden van de Lions Amersfoort Eemstad gaan 

dit jaar voor ons op pad om DE-zegeltjes in te 

zamelen. Douwe Egberts verdubbelde vorig 

jaar de waarde van de zegeltjes in koffie, 

waarmee wij onze klanten deze winter weer 

konden verwennen. Want hoezo: koffie een 

luxe? Hele volksstammen kunnen niet 

zonder…  

 

Dus: ziet u in uw supermarkt een inzamelbox 

staan? Denk aan ons! 
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Doen wat werkt! 

  
Er zijn in onze gemeente veel verschillende organisaties en particuliere initiatieven die zich 
bezighouden met mensen die in armoede leven. Allemaal heel goed bedoeld, maar is de hulp 
die wordt geboden ook effectief? De Sociale Dienst van de gemeente Amersfoort en Movisie 
hebben de krachten gebundeld om al die organisaties daarmee te helpen onder het motto 
‘Doen wat werkt’. Op regelmatige basis nodigen zij diverse organisaties uit om samen een 
plan van aanpak te ontwikkelen. 
 

 
 
Inmiddels zijn er twee actiepunten. Ten eerste 
worden mensen die in armoede leven gevolgd om 
te kunnen beoordelen waar zij tegenaan lopen als 
ze in aanraking komen met instanties. Niemand 
die dat beter weet dan zij.  
En ten tweede worden trainingen aangeboden aan 
vrijwilligers die de hulp verlenen, zodat zij die zo 
effectief mogelijk kunnen aanbieden. Het volgen 
van zo’n training kun je niet verplichten, maar  

 
men hoopt dat veel vrijwilligers er open voor 
staan. Met dit plan van aanpak maken de Sociale 
Dienst en Movisie een toer langs organisaties en 
op 8 november werden vrijwilligers van onze 
voedselbank uitgenodigd om het te bespreken. 
Een interessante bijeenkomst, die eenvoudigweg 
vráágt om een vervolg. Zoals een van de deel-
nemers het verwoordde: praten is één ding, maar 
laten we vooral wat dóen!  

 

Deze keer leggen wij onze focus op: 

HOUDBARE 
ZUIVELPRODUCTEN  

Graag houdbare melk en - gewoon omdat het lekker is 
en bij de winter hoort - chocolademelk.  

 

Ons FocusProduct 

 

 
 
 
  

https://www.voedselbankamersfoort.nl/vrijwilliger-worden/vacatures/
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Over de drempel? 
Lang niet alle mensen die onder de armoedegrens leven, maken gebruik van de voedselbank. 
Ter illustratie: 1,2 miljoen mensen leven in armoede, slechts 135.000 daarvan zijn in beeld bij de 
voedselbanken. De kans is dus groot dat er in ons land mensen rondlopen die honger hebben. 
Studenten Marjan van Eijnsbergen en Joost Meijer hebben een poging gedaan om te 
achterhalen waaróm die mensen niet naar de voedselbank komen. 

 
Marjan en Joost deden een afstudeeronderzoek 
in het kader van hun studie ‘Maatschappelijk werk 
en dienstverlening’ aan de Christelijke Hogeschool 
Ede. Ze spraken met twee van onze intakers,  
 

hielden een enquête onder onze klanten en 
spraken met vier verwijzende organisaties. 
Hieronder de conclusie van hun onderzoek, dat de 
naam kreeg ‘Over de drempel bij de voedselbank’.    

Conclusie 

De twee meest genoemde belemmeringen in het onderzoek zijn schaamte en slechte 
bereikbaarheid. 

 
 Schaamte 

Mensen die in aanmerking komen voor de voedselbank willen vaak niet herkend worden 
door anderen als een ‘voedselbankklant’. Deze schaamte is, zowel voor allochtone als 
autochtone Nederlanders, cultureel bepaald. Afhankelijk zijn van de voedselbank en jezelf 
niet van voedsel kunnen voorzien, passen niet bij het culturele ideaalbeeld. De stap naar de 
voedselbank wordt daardoor vaak ervaren als een persoonlijk falen en heeft een negatieve 
impact op de zelfregie en het gevoel van eigenwaarde van mensen. Veel potentiële 
voedselbankklanten proberen het dan ook eerst zelf te redden. Een deel van deze groep 
redt het zonder hulp van de voedselbank, maar als de nood te hoog wordt zetten deze 
personen meestal alsnog de stap naar de voedselbank. Het gebruikmaken van de voedselbank 
wordt dus vaak uitgesteld.  
 

 Slechte bereikbaarheid 
De voedselbank ligt aan de buitenrand van Amersfoort. Veel mensen moeten een grote 
afstand afleggen om er te kunnen komen. Voedselbankklanten zijn vaak beperkt in hun 
mobiliteit. Niet alleen omdat ze een gebrek aan financiële middelen hebben, maar ook 
omdat onder deze groep mensen relatief veel gezondheidsklachten voorkomen. Dat 
belemmert veel potentiële klanten om een pakket te halen. En niet iedereen heeft een 
netwerk aan wie ze hulp kunnen vragen.  

 
Het onderzoek bevestigt eigenlijk wat we zelf ook al weten. Het probleem is daarmee niet 
opgelost: het is toch te triest voor woorden dat we mensen kúnnen helpen, maar het toch lastig 
blijkt om ze over onze drempel te helpen. Eén van onze uitdagingen de komende jaren. 
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WILT U ONS 

STEUNEN?  

 
Ons bankrekeningnummer: 
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, hoofd intake en casuïstiek 
T: 06 - 37 65 68 79 
E: cieka.galenkamp@vbamersfoort.nl  

 @voedselfocus 
 

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

 

 
 
 
 

 

Redactie en vormgeving: Aagje Jellema. Stockfoto's van pixabay. 
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