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Méér mensen naar de voedselbank!
Bij alle voedselbanken samen is het aantal
klanten in 2018 gestegen. De toelatingscriteria
zijn weliswaar versoepeld, maar dan nóg
signaleren we een vervelende trend, vooral door
hogere woonlasten en de steeds maar stijgende
prijzen voor dagelijkse boodschappen.
Ook een stijging in Amersfoort
Ook in Amersfoort is het aantal huishoudens met
voedselhulp gestegen. We naderen momenteel de
500, en dat aantal is nog nooit zo hoog geweest.
Per 1 januari 2019 zijn ook de toelatingscriteria iets
ruimer geworden, maar dat verklaart niet de totale
stijging. Opvallend is dat we steeds meer mensen
zien zonder schulden of achterstanden. Ze hebben
echt last van de gestegen kosten voor de dagelijkse
boodschappen én van hogere vaste lasten en hebben simpelweg te weinig inkomen om zaken 
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als huur, energiekosten, premies voor ziektekosten, eigen bijdragen en dergelijke te betalen.
Ook lopen ze tegen dure telefoonabonnementen
aan die niet per direct te stoppen zijn.

kunnen gaan. We verwijzen ze door naar schuldhulpverleners én zetten samen met hen op een
rijtje van welke fondsen en toeslagen ze gebruik
kunnen maken. En ze kunnen hun verhaal
kwijt, zonder dat wij daarover oordelen. Dat geeft vertrouwen.

Een extra steuntje in de rug
Ondanks de stijging van het aantal
klanten weten we - op basis van
cijfers - zeker dat we nog lang niet
iedereen bereiken die financiële
problemen heeft. De meeste mensen kennen ons wel, maar vinden
de stap naar de voedselbank te groot.
Daar hebben we alle begrip voor, maar tóch
is het jammer. In de praktijk blijkt dat veel van
onze klanten binnen een jaar uitstromen en zichzelf weer kunnen redden. Ze worden niet alleen
direct ondersteund door een voedselpakket, maar
krijgen van onze intakers ook waardevolle adviezen over hoe ze het beste met hun situatie om

Wij, Amersfoort, een stad
zonder armoede?
In het najaar gaan we op zoek
naar ideeën om mensen over de
schaamte heen te tillen. Het zal
niet eenvoudig zijn om zo’n jarenlang
vastgeroest idee los te weken, maar
samen met allerlei andere hulpverlenende
instanties en de gemeente hebben we wel de
intentie. Wat was ook alweer het thema van
Koningsdag? Wij, Amersfoort. Wat denk je van:
Wij, Amersfoort, een stad zonder armoede?
Dát zou mooi zijn…

Cijfers 2018
 Onze voedselbank
 Wij hebben elke week aan gemiddeld 460 huishoudens pakketten verstrekt, 400 in Amersfoort
en 60 in Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel. Omdat veel mensen slechts een paar maanden
afhankelijk zijn van voedselhulp, ligt het totale aantal geholpen huishoudens veel hoger.
 Over heel 2018 hebben wij circa 18.500 wekelijkse voedselpakketten, ruim 900 maandelijkse
keipakketten en ruim 700 moeder-en-kindpakketten uitgedeeld. De winkelwaarde van deze
pakketten bedroeg circa 1,2 miljoen euro.


 Landelijk
 Er zijn 169 voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken NL.
 Op 31-12-2018 stonden 83.500 personen ingeschreven die afhankelijk zijn van voedselhulp,
oftewel 33.000 huishoudens; een stijging van 8% t.o.v. 2017.
 Het totale aantal geholpen mensen is circa 140.000 personen; 38% daarvan is jonger dan 18 jaar.
 Er zijn circa 44 miljoen producten uitgedeeld, met een geschatte waarde van € 74 miljoen.

‘Kom
uit je
schuld!’

In mei is de landelijke campagne ‘Kom
uit je schuld’ gestart, met als doel om
mensen met financiële problemen te
stimuleren hun geldzorgen bespreekbaar te
maken. Mensen met schulden vragen vaak geen
hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of
trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op.

In de campagne staan ambassadeurs centraal die over hun schuldprobleem praten. Met hun persoonlijke
verhaal laten ze zien dat iedereen - jong,
oud, rijk, arm - in de financiële problemen kan
komen. De verhalen zijn te lezen op
www.komuitjeschuld.nl.
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En nog een keertje koningsdag…
Dat Amersfoort in het midden van de belangstelling stond op
koningsdag was niet te missen. De stad was vrolijk versierd en - vooral
heel erg leuk - er hing een erg gezellige sfeer. Wat dat betreft was het
echt ‘Wij, Amersfoort’. Zo’n koningsdag is voor iederéén een feestje, óók
als je niet veel te besteden hebt, want kijken en rondlopen kost niks.
Oranje donuts!
De Market Food Group (onder andere bekend
van Bakkerij ’t Stoepje) maakte het voor onze
klanten extra feestelijk door in de week ervóór
op verzoek van de gemeente voor iedereen
oranje donuts af te leveren. Lekker!

van de partij en volgens eigen zeggen heeft hij
toen een balletje opgegooid voor een koningsdag
in Amersfoort. Wat leuk dat wij een bescheiden
rolletje hebben gespeeld!
Cieka als verhalenverteller
Op koningsdag zelf was ook Cieka aanwezig als
‘verhalenverteller’. Niet alleen eervol, maar óók
nuttig, want zij heeft toen gesproken met prinses
Laurentien, die betrokken is bij de Alliantie
Kinderarmoede, een initiatief dat in maart 2019 is
gestart. En uiteraard werd dat het onderwerp van
gesprek. Wie weet krijgt dit nog een vervolg om
vanuit het perspectief van onze voedselbank mee
te denken over hoe kinderarmoede bestreden
kan worden.

FOTO: BART HOMBURG

Zaadje voor koningsdag bij de
voedselbank gelegd!
Wat wij niet wisten, maar wat burgemeester
Bolsius onthulde voorafgaand aan koningsdag,
was dat het zaadje voor koningsdag in
Amersfoort door hem gelegd is bij onze
voedselbank! In 2015 kwam koningin Maxima bij
ons langs en wonnen wij het gouden Appeltje van
Oranje. Natuurlijk was ook onze burgemeester

Donuts voor onze klanten!

Het zaadje werd in 2015 gelegd…

Alliantie Kinderarmoede
Opgroeien in armoede gaat vaak van generatie op generatie over. De Alliantie Kinderarmoede
brengt organisaties uit de drie leefwerelden van kinderen - school, thuis, omgeving - bij elkaar om
samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.
Het uitgangspunt is dat er goed wordt geluisterd naar de wensen van de kinderen en de gezinnen.
De doelstelling? In 2030 mag geen enkel kind de dupe zijn van armoede en zijn er geen nieuwe
gezinnen die in armoede terechtkomen.
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Minder voedselverspilling? Helpen wij al aan mee!!!
Het klimaatakkoord heeft, letterlijk, heel wat voeten in de aarde. Onderstaand plaatje
geeft een mooi overzicht van de plannen in de landbouw. En wat mooi om te zien dat wij
hier al een flinke bijdrage aan hebben, samen met de supermarkten en allerlei andere
leveranciers die ons bevoorraden. Wij doen al aan minder voeedselverspilling!!!

Graag gedaan!
Een mooie reactie van een ex-klant, begin dit jaar:
“Bij deze deel ik u mede dat ik vanaf heden geen gebruik meer hoef te maken van de
voedselbank. Ik hoop en verwacht dat dit blijvend is.
Zeer erkentelijk ben ik u voor de wijze waarop ik van uw diensten gebruik mocht
maken. Dit heeft er zeker toe bijgedragen dat ik mijn leven weer op de rit heb
gekregen. Ik wens alle medewerkers van de Voedselbank Amersfoort alle goeds
toe. En alsnog het allerbeste in dit nieuwe jaar dat ik zelf helaas moest beginnen in
het ziekenhuis. Nogmaals hartelijk dank.”
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Inspiratie!
Het is altijd goed om eens in de zoveel tijd stil te
staan bij hoe we het doen en of het ook beter
kan. Op 18 maart kwam een deel van onze
vrijwilligers bij elkaar om inspiratie op te doen.
Met behulp van post-its konden over verschillende thema’s ideeën worden ingebracht en dat
kon niet wild genoeg zijn! Met name dat ‘wild’
was nog een hele opgave trouwens…

Er zijn werkgroepen geformeerd die elk een
thema verder uitwerken. Eén van de eerste
concrete oplossingen van de sessie was de
aanschaf van het nummertjesapparaat
(zie kader).
Dankzij Guido de Graaf
De sessie werd overigens pro deo geleid door
Guido de Graaf van Guido de Graaf Trainingen.
Wij kwamen met hem in contact via de
Matchbeurs die elk jaar in Amersfoort wordt
georganiseerd. Héél blij mee, want hij wist de
sessie strak te leiden, met voldoende ruimte
voor discussie. Hard nodig, want zet een groep
van onze vrijwilligers bij elkaar en in no time is
het vooral gezellig en duurt het allemaal veel
langer dan strikt nodig is.

De thema’s die werden ingebracht waren onder
andere: hoe kunnen we mensen bereiken die wel
in aanmerking komen voor een pakket maar toch
niet komen, en: zijn meer uitdeellocaties nodig én
kunnen we dat behappen, zowel wat kosten
betreft als het aantal vrijwilligers. De ingebrachte
ideeën werden in de weken erna door onze
leidinggevenden bekeken en geselecteerd.

Geen rij meer!
Al jarenlang een doorn in het oog: de rij vóór het uitdelen. Ook al hebben we genoeg
voorraad, onze klanten komen toch het liefst zo vroeg mogelijk. Met een lange rij als gevolg…
De afgelopen paar weken zijn we aan het experimenteren met een tweedehands
nummertjesapparaat, en jawel, het lijkt te werken! Snel een nummertje trekken en daarna
gewoon even rustig een kopje koffie of thee drinken mét iets lekkers erbij van een van onze
sponsorbakkers. Waarom hebben we dit niet eerder bedacht???
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Kort nieuws
Klachtenregeling voor vrijwilligers en VOG
In 2018 introduceerden wij een bedrijfscode, waarin onder
andere onze huisregels zijn opgenomen, en in 2019 heeft het
bestuur daar een klachtenregeling voor vrijwilligers aan
toegevoegd. Tenslotte werken wij met veel mensen samen en
dan kan het gebeuren dat er ergernissen ontstaan, bijvoorbeeld
door vervelende opmerkingen of (grensoverschrijdend) gedrag.
Ook is het mogelijk dat een vrijwilliger vindt dat binnen onze
voedselbank bepaalde processen niet door de beugel kunnen.
In alle gevallen is het belangrijk dat dit wordt gemeld. Er zijn
twee vertrouwenspersonen benoemd, die kunnen bemiddelen.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Vanaf 1 november 2018 heeft het ministerie van VWS de
regeling ‘Gratis VOG’ geïntroduceerd, met als doel het
voorkómen van verschillende vormen van grensoverschrijdend
gedrag door vrijwilligers. De VOG is een belangrijk onderdeel
geworden van het preventie- en integriteitsbeleid van elke
vrijwilligersorganisatie. Als voedselbank hebben wij natuurlijk
ook te maken met mensen die in een lastige periode van hun
leven zitten. Sommige van onze vrijwilligers hebben een intensief
contact met klanten. Daarom heeft het bestuur besloten dat
voor met name die groep vrijwilligers (zoals de leidinggevenden
en de intakers) een VOG wordt aangevraagd.

Brochure Toekenningscriteria 2019
Ook nieuw is de brochure Toekenningscriteria 2019, specifiek
bedoeld voor hulpverleners. Hoewel de berekening voor het
toekennen van een voedselpakket maatwerk is, hanteren we wel
een aantal standaarden. Op verzoek van diverse hulpverlenende
instanties in Amersfoort hebben we e.e.a. op een rijtje gezet,
maar we zetten er wel meteen de kanttekening bij dat mensen
die twijfelen of ze voor een pakket in aanmerking komen het
beste gewoon bij ons langs kunnen komen. Tenslotte hebben wij
ook nog een maandelijks keipakket, speciaal bedoeld voor
mensen die net boven onze norm zitten.

Al onze brochures zijn overigens te vinden op onze website
Nieuwsgierig naar onze brochures, flyers en andere documenten? De meest actuele versies zijn
allemaal te vinden op onze website op de pagina Over ons/Onze brochures.
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Kort nieuws
Spreekuur in Vathorst is gestopt
Onze voedselbank zit op de Argonweg in De Isselt. Voor veel
mensen nogal een ‘mijl op zeven’ om er te komen, vooral voor
inwoners van Vathorst. We hadden het vermoeden dat dat een
extra drempel is om bij ons langs te komen. Daarom hebben we
een aantal maanden ook een (avond)spreekuur gehouden in de
wijk Vathorst, in Het Kruispunt. Het aantal nieuwe klanten was
echter zo beperkt, dat we het spreekuur maar weer zijn gestopt.
Zonde van al die vrijwilligersuren. Met dank voor de gastvrijheid
van Het Kruispunt: fijn dat we het zo zonder kosten even konden
uitproberen.

Alle pc’s vervangen
Al het geld dat wij binnenkrijgen besteden we het liefst aan
voedsel voor onze pakketten, maar we moeten de boel toch ook
organiseren. We werken zoveel mogelijk met tweedehands
spullen en dat is ook prima te doen. Alleen… onze pc’s werden
wel héél erg traag! Daarom heeft ons tweekoppige IT-team
inmiddels al onze pc’s (een kleine 20 stuks) vervangen door
nieuwe tweedehandsjes. Met dank ook aan het AE-team
(Amersfoort Extrateam van Amfors) voor mannen dat bij ons in
hetzelfde gebouw zit. Zij hebben alles nagekeken en de hardware
schoon en wel bij ons afgeleverd.

De Actiefpremie blijft
Als je vrijwilliger bent met een bijstandsuitkering en 27 jaar of
ouder, kun je bij de gemeente Amersfoort een Actiefpremie
aanvragen. Binnen de gemeenteraad is het voortbestaan van
deze premie regelmatig onderwerp van discussie vanwege de
kosten, zo ook begin dit jaar weer. Gelukkig zijn de meeste
fracties voorstander van de premie en voor in elk geval het
komende jaar is besloten dat de Actiefpremie blijft. Aangezien
een aantal vrijwilligers bij ons in deze situatie zit, zijn we hier erg
blij mee. Scheelt toch weer een paar honderd euro per jaar,
afhankelijk van het aantal uren dat je werkt.

Handig: de site Geldcheck033 van de gemeente
De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente heeft een handige website ontwikkeld waar alle
mensen met financiële problemen kunnen checken of ze recht hebben op extra geld of toeslagen
en hoe dit geregeld kan worden. Binnenkort wordt de site officieel gelanceerd.
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Cultuurverschillen: erg boeiend!

Via Matchpoint kwam op 28 januari Mustapha Bah bij ons langs om de vrijwilligers te
vertellen over cultuurverschillen en de bijbehorende omgangsvormen. Erg boeiend!
Mustapha is trainer en voorlichter bij het
Utrechtse bureau Art. 1 dat zich profileert als hét
bureau voor gelijke behandeling in de provincie
Utrecht. Alle burgers die zich gediscrimineerd
voelen kunnen hier terecht, en dan maakt het niet
uit op wat voor vlak: huidskleur, geslacht, leeftijd…
noem maar op.

In ons klantenbestand vind je al snel zo’n 30
verschillende nationaliteiten.
Wordt vervolgd…
Het was boeiend om inzicht te krijgen in andere
culturen en hun omgangsvormen. Daardoor
krijg je meer begrip voor hoe klanten bij ons
reageren. Nog lang niet alle vragen die bij de
voedselbank leven zijn beantwoord en daarom
krijgt deze sessie een vervolg. Ergens dit jaar
komt Mustapha - of een van zijn collega’s - nog
een keer langs en zal dan meer specifiek ingaan
op situaties waar wij bij de voedselbank mee te
maken hebben.

Omgangsvormen
Tijdens zijn verhaal aan onze vrijwilligers zoemde
Mustapha vooral in op de verschillen in omgangsvormen van mensen die uit diverse landen komen,
een onderwerp dat natuurlijk interessant is voor
iedereen die met onze klanten te maken heeft.

Lief!

We hebben regelmatig stagairs lopen die bij ons hun maatschappelijke stage willen doen. Meestal
zijn het prima krachten, ook al kost hun begeleiding aardig wat tijd. Ach ja, het is goed voor hun
ontwikkeling, denken we dan. Maar soms zit er een echt pareltje tussen. Lees hier het briefje dat
Adrie van een stagiair kreeg. Als je zoiets krijgt, weet je weer waar je je tijd in steekt. Lief…
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Onze vrijwilligers zijn veel geld waard!
De voedselbank kan alleen maar bestaan dankzij onze vrijwilligers. Er wordt hard gewerkt, er is
tijd voor gezelligheid, en wat ons allemaal bindt is dat we graag wat willen doen voor mensen die
het minder getroffen hebben. Daar worden wij zelf ook weer beter van. Vandaar ook dat we het
met liefde ‘gratis’ doen, al zetten wij wel eens onze vraagtekens bij bepaalde functies, omdat die
echt niet door ‘iedereen’ gedaan kunnen worden en het niet makkelijk is om daar geschikte
vrijwilligers voor te vinden.
Omdat vooral overheden tegenwoordig overal ‘bedragen’ aanhangen, leek het ons wel aardig om dat ook eens te doen
voor alle vrijwilligersuren.
Op dit moment werken er
bij ons maar liefst 148 vaste
vrijwilligers. En dan hebben
we alle ‘los/vaste’ vrijwilligers, die bijvoorbeeld meehelpen bij de supermarktacties
of via inpakgroepen, nog niet
eens meegeteld. De een werkt elke
werkdag 6 uur, de ander werkt 3 uur per week.
Gemiddeld komt het neer op 7,5 uur per week.

Dan zitten we dus op een totaal
aantal vrijwilligersuren van
pakweg 1100 per week, ofwel
4400 per maand. Hangen we
daar het netto minimumuurloon aan van € 8,53,
dan komen we uit op een
maandbedrag van 37.500
euro, ofwel 450.000 euro per
jaar! Stel dat je aan alle
vrijwilligersuren in Amersfoort
een bedrag zou hangen, dan blijkt
wel dat vrijwilligers gewoonweg
onbetaalbaar zijn. Willen we toch even gezegd
hebben…

€
450.000

Blij mee: nieuwe banners!
Onze supermarktactie van 29 juni is nog maar net achter de rug. Fantastisch weer hoeveel we
hebben opgehaald, ondanks het bloedhete weer! Met dank aan alle betrokken Amersfoorters.

Deze keer hebben we voor
het eerst onze nieuwe
banners en beachflags
gebruikt, een prachtig cadeau
van de firma Promic. Hiermee
kunnen we klanten van
supermarkten attenderen op
onze acties.
En al zeggen we het zelf: wat
zien ze er mooi en fleurig uit!
Heel erg blij mee!
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Als chiropractiepraktijk levensmiddelen inzamelen?
Wat een goed idee: Cor en Vanessa Collins zamelden dit voorjaar in hun praktijk ChiroPlus in
Hoogland levensmiddelen in voor onze voedselbank.
Er stond een doos in de praktijk waar klanten en
andere bezoekers producten in konden leggen en
dat leverde echt wat op. Onze chauffeurs kwamen
af en toe langs om de opbrengst op te halen.
Geïnspireerd door de voedselbank
ChiroPlus helpt bij allerlei problemen die gelieerd
zijn aan de wervelkolom, zoals nek- en rugklachten
en ook bepaalde vormen van migraine. Op zich
staat dat ver van de voedselbank vandaan, dus
vroegen we ze hoe het idee is ontstaan om voor
ons in te zamelen. Vanessa: “In februari 2019
brachten we een bezoek aan jullie voedselbank.
We raakten geïnspireerd door de organisatie en
het mooie werk dat jullie doen voor de samenleving, en dat bracht ons op het idee om, samen
met onze patiënten, voedselproducten in te
zamelen. We zijn van plan om dit één of twee keer
per jaar te herhalen.” Superlief natuurlijk. En wat
fijn dat hun klanten spontaan meehelpen. Namens
ónze klanten: bedankt!

Cor en Vanessa bij de drie goed gevulde dozen
die onze chauffeurs Lucas en Teake op 8 mei
mee konden nemen.

Overigens is ChiroPlus ook een van de
sponsors op onze transportbus: wij rijden
met hun logo rond.

Gespot!
Een poster van Loesje,
gespot op de Balladelaan
in Amersfoort.
Spreekt voor zich, toch?

10

Waar we óók blij van werden
Zomaar weer een kleine greep van hartverwarmende acties
van de afgelopen maanden.

Gratis dagje Efteling én dagje Dolfinarium
In december bezorgde Stichting Het Vergeten Kind zo’n dertig gezinnen een
geweldig dagje uit in de Efteling. Dit voorjaar konden we weer andere gezinnen
blij maken met een dagje Dolfinarium, aangeboden door Stichting Kinderfondsen. Wat ontzettend leuk dat zoveel organisaties aan onze kinderen denken!
Maar óók aan de volwassenen wordt gedacht…
Kinderen raken een gevoelige snaar, maar we hebben ook veel volwassen klanten
die er niets aan kunnen doen dat ze in de problemen zijn geraakt. Vooral voor hen
zijn we altijd blij met kaartjes die we hebben gekregen van de Waterlijn en de
Eemlijn, en met het aanbod om weer mee te mogen zeilen met De Eendracht.
Betrokken jeugd
Vormelingen van St. Joseph OLVA in Hooglanderveen–Vathorst hebben dit
voorjaar een fantastische actie gehouden in het kader van ‘werken van
barmhartigheid’. Door hun enorme inzet werd 1800 euro voor ons ingezameld.
Fijn, dat deze jonge mensen zo betrokken zijn.
Pizzacheques
De firma New York Pizza bestond vorig jaar 25 jaar en om dat te vieren kregen
alle voedselbankhuishoudens in Nederland vorig jaar een cheque voor een gratis
pizza. Gezien het aantal huishoudens dat klant is, betekende dit een vorstelijke
traktatie. Bij ons werd het zeer gewaardeerd!
Workshops
Vrolijk en gezellig: op vrijdag 15 februari organiseerde theatergezelschap Sillyous
Productions in onze voedselbank twee gratis workshops voor kinderen van onze
klanten. Stiekem schoven ook een paar volwassenen aan, gewoon omdat het
gezellig is om samen te knutselen.
Gratis kaarten Johannes Passion
SoliAmersfoort voerde op Goede Vrijdag de Johannes Passion van Johann
Sebastian Bach uit in de St. Joriskerk. Er werd ook een aantal kaarten beschikbaar
gesteld voor klanten van ons. Een paar liefhebbers hebben er intens van
genoten.
Picobello!
Zes vrienden hebben onze spreekkamers gewit. Hard nodig, want er waren
diverse gebruikssporen op de muren zichtbaar. De vriendengroep noemt zich
Picobello en gaat elk jaar op zoek naar een goed doel waarvoor ze de handen uit
de mouwen kunnen steken. Hun aanbod kwam op een goed tijdstip: dank!
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Lepeltje Lepeltje
Leuk: Lepeltje Lepeltje, een van de gezelligste evenementen van Amersfoort, had
onze voedselbank dit jaar weer uitgekozen als te ondersteunen doel. Een deel
van de opbrengst van de entreebekers was voor ons bestemd. Met dank aan
iedereen die zo’n beker heeft gekocht! En aan de organisatie natuurlijk… 
Weer diverse acties van scholen
Eind december bracht vmbo-school Het Element tassen vol met mooie en luxe
spulletjes voor onze klanten. En in februari kregen zeven klassen van de vmbolocatie van Guido bij ons een rondleiding, als onderdeel van een lesprogramma
over armoede. Ons verhaal maakte indruk: ze zamelden 665 pakken pasta in. Top!
Zomerpret door Nationaal Fonds Kinderhulp
Deze zomer mogen wij 60 zomerpretpakketten uitdelen. Er zit van alles in:
kaartjes voor diverse uitjes, school- en zwemspulletjes, tegoedbonnen enz. We
proberen het eerlijk te verdelen over gezinnen met kinderen: zij kunnen een
zomerpretpakket halen en de inhoud daarvan zelf binnen hun gezin verdelen.
Sparen met het Tank & Schenk-programma van Peut Kreijne
Als je in Hoogland tankt, kun je onder andere voor onze voedselbank sparen met
het Tank & Schenk-programma. Vorig jaar hebben klanten er samen voor
gezorgd dat we € 1241 kregen. Een mooi bedrag! We hopen dat de Hooglanders
ons doel in 2019 weer zo goed weten te waarderen! Duimen…

10 jaar speelgoedbank!
Wij waren vorig jaar niet de enige ‘sociale bank’ in Amersfoort met een jubileum:
wij vierden ons 12,5 jarig jubileum, maar de speelgoedbank bestond ook alweer 10 jaar.
Vanwege het jubileum werd er voor kinderen van
klanten van de speelgoedbank een evenementje
georganiseerd in de Verkeerstuin van Amersfoort.
Maar ook zonder jubileum is het altijd gezellig:
blije kindergezichtjes, omdat ze vier keer per jaar
zomaar drie stuks speelgoed mogen uitkiezen.
Hoe leuk is dat! Ze worden met open armen
ontvangen door de vrijwilligers. Behalve aan het
einde van het jaar, wanneer de speelgoedbank
een speciale openingsdag heeft waar alleen
ouders welkom zijn. Die kunnen dan voor hun
kinderen van 4 t/m 12 jaar drie cadeautjes per
kind uitzoeken als Sinterklaas- of kerstcadeau.
Het hele jaar door wordt voor deze gelegenheid
al wat geschikt speelgoed achteruit gelegd. Op
deze manier kunnen kinderen uit gezinnen die in
armoede leven gewoon meedoen. De ouders 
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kunnen alles meteen zelf inpakken, zodat het
meteen een gezellige boel is en de cadeautjes
ook echt een verrassing blijven.

aan toevoegt. Maar mocht u wat willen doneren,
lever het dan in elk geval zo schoon en heel (én
volledig) mogelijk aan.

Speelgoed over?
De speelgoedbank krijgt hun spullen binnen via
donaties van particulieren en bedrijven. Uiteraard
wordt nog wel gecheckt hoe het speelgoed eruit
ziet. Er is een klusjesman die wat eenvoudige
reparaties kan doen en er eventueel een likje verf

Veel vraag naar kinderfietsjes!
Waar veel vraag naar is, zijn kinderfietsjes.
Dus: heeft u nog een fietsje staan? Geef het een
tweede leven en breng het naar de Argonweg 10.
Bel eerst even om te voorkomen dat u voor een
dichte deur komt te staan.

Op de Argonweg 10 zitten wij als voedselbank samen met de kledingbank en de speelgoedbank
in hetzelfde gebouw. Drie verschillende organisaties met een eigen bestuur en beleid, maar wel
met alle drie dezelfde missie: mensen helpen die het moeilijk hebben. De kleding- en
speelgoedbank hebben geen eigen intake, maar nemen klanten aan die een verwijsbrief hebben
van de voedselbank of van een andere hulpverlener. Dus ook mensen die géén
voedselbankklant zijn, kunnen bij de andere banken terecht. De normen zijn ruimer dan die van
ons. Bent u hulpverlener en heeft u een cliënt die wel wat kleding of speelgoed kan gebruiken?
Neem contact op en vul een verwijsbrief in.

Speelgoedbank
Speelgoed en boeken voor kinderen t/m 12 jaar
Website : www.speelgoedbank-amersfoort.nl
E-mail : info@speelgoedbank-amersfoort.nl
Telefoon : 06 - 49 93 77 83

Kledingbank
Mooie tweedehands kleding, schoenen en huishoudlinnen
Website : www.kledingbank-amersfoort.nl
E-mail : info@kledingbank-amersfoort.nl
Telefoon : 06 - 48 80 02 01

Halal of niet?
Een terugkerend onderwerp op onze voedselbank:
is het eten halal?
We hebben aardig wat klanten die halal-producten
erg belangrijk vinden, maar helaas krijgen we dat
maar zelden aangeboden. Daarom is het extra leuk
dat de Bilal-school in Amersfoort maar liefst 1500
producten bij ons afleverde. Superlief!
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13

Gemeente Amersfoort op bezoek
Voor ons werk zijn goede contacten met de gemeente erg belangrijk. Sowieso om ons
verhaal te kunnen vertellen in de strijd tegen armoede: tenslotte zitten onze klanten daar
middenin en weten wij als geen ander waar ze tegenaan lopen. Maar ook in praktische zin
werken we vaak samen. Zo houdt elke week een minimacoach spreekuur in onze
voedselbank en is er regelmatig overleg met verschillende medewerkers van het Sociaal
Domein van de gemeente. Daarnaast zijn er ook zeer goede lijntjes met de Amersfoortse
politici. In juni kregen we twee heel verschillende groepen vanuit de gemeente op bezoek.
Wij horen het wel vaker van bezoekers: de organisatie van onze voedselbank is veel
grootschaliger dan ze dachten.

Medewerkers van de gemeente op bezoek
Raadscommissie
Op 5 juni kwam vrijwel de voltallige raadscommissie Sociaal domein bij ons langs. Bijzonder
welkom, want tenslotte bepalen zij het gemeentelijk beleid rond inkomen en arbeid. Uiteraard is
het fenomeen voedselbank bij alle raadsleden wel
bekend, maar nog lang niet iedereen was een keer
bij ons op bezoek geweest, zeker niet de nieuwe
leden die in 2018 zijn geïnstalleerd. Ze kregen een
rondleiding en er werd intensief gediscussieerd.
Wij hebben aandacht gevraagd voor de actuele
problemen van minima in Amersfoort, zoals hoge
huren, zeer regelmatig hoge energiekosten en veel
ziektekosten.

met als thema ‘Samen klaar voor de stad’.
Het programma bestond onder andere uit het
bezoeken van organisaties en instellingen in de
gemeente Amersfoort, om zo de gemeente beter
te leren kennen en (opnieuw) geïnspireerd te
raken. Waar mogelijk staken ze ook ter plekke
de handen uit de mouwen.
De medewerkers konden kiezen uit tientallen
activiteiten, en één daarvan was een bezoek aan
onze voedselbank. Meewerken bij ons was niet
mogelijk, maar rondleiden en meer over ons werk
vertellen wél. Leuk om ze dit kijkje achter de
schermen te bieden en we hebben begrepen dat
de deelnemers het bezoek aan ons ook erg
positief hebben gewaardeerd. Het is de bedoeling
dat deze inspiratiedag een jaarlijks terugkomend
evenement wordt en organisatoren hebben al
aangegeven dat ze de voedselbank dan graag weer
op de lijst willen plaatsen. Vinden we alleen maar
heel erg leuk, dus graag!

Medewerkers gemeente
Op 20 juni ontvingen wij in de ochtend en middag
twee zeer geïnteresseerde groepen medewerkers
van allerlei verschillende afdelingen. De gemeente
Amersfoort hield dit jaar op 20 juni voor de eerste
keer een ‘Inspiratiedag’ voor haar medewerkers,
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Vrijheidsaward voor onze voedselbank
Onze voedselbank kreeg een vrijheidsaward van de organisatie van de eerste ’Vrijheidstour’
in Amersfoort, samen met de ‘Buurtvaders’ en dansgroep ‘Unbreakable’.

De drie initiatieven werden voorgedragen,
omdat ze verschillende culturen bij elkaar
brengen en verbinden, een voorbeeld van
vrijheid binnen onze maatschappij. Specifiek
over de voedselbank werd gemeld: “Het is
een teken aan de wand dat zo’n instantie
nodig is. Als een samenleving de kunst van het
delen onder de knie heeft, dan is er geen
voedselbank nodig.” Zelf willen we daar nog
aan toevoegen dat wij alleen maar kunnen
bestaan juist dankzij de vele giften die wij
krijgen van zowel bedrijven als particulieren.
Zij willen gelukkig wél delen en wij
organiseren dat alleen maar.

Neemt niet weg dat we erg trots zijn op deze
award. Een mooie beloning voor al onze
vrijwilligers die het leven van onze klanten een
beetje minder zwaar willen maken. De ene helft
van onze klanten heeft een Nederlandse achtergrond; de andere helft bestaat uit - pakweg –
35 verschillende nationaliteiten. Iets dat ons
werk extra leuk en boeiend maakt.
ArteGanza
Vrijheidstour Amersfoort werd georganiseerd
door ArteGanza dat kracht, schoonheid en
diversiteit wil laten zien door bevolkingsgroepen bij elkaar brengen via kunst en cultuur.

Bijzondere volgorde…
Zelf vinden we ‘m erg leuk: normaliter bouw je
eerst de muren, ramen erin, deur in, verfje erop,
vloerbedekkinkje erin… En pas daarná ga je de
boel inrichten. Zo niet onze vrijwilliger Adrie.
Hij zette wel eerst de contouren van zijn nieuwe
kantoor uit, maar installeerde zich vervolgens al
helemaal, met vloerbedekking en al…
Inmiddels heeft hij óók de muren neergezet 

15

Kennismaken met vrijwilligster Anneke
Toen Anneke Burgler met pensioen ging, kreeg ze het advies om eerst een jaar rust te
nemen en pas daarna te kijken hoe ze haar tijd zou kunnen invullen. Maar als je Anneke
goed kent, weet je dat daar niets van terecht is gekomen…

“
Ik wil er graag zijn
voor kwetsbare
mensen.
Dat zit gewoon in
mijn hart.

”
In haar werkzame leven was Anneke voornamelijk
financieel manager. De laatste jaren stapte ze
over naar Stichting Red een Kind, waar ze al
vrijwilligerswerk voor deed. Ze werd gevraagd om
onder andere de contacten met de sponsoren
beter te organiseren. “Ik heb daar wel even over
moeten nadenken, want ik vond mijn werk en het
contact met de collega’s erg leuk. Maar ik heb
nou eenmaal een zwak voor organisaties die
kwetsbare mensen helpen en al met al heb ik er
een geweldige tijd gehad.”

Ook in de rij bij de voe dselbank…
Daarnaast deed Anneke ook vrijwilligerswerk bij
de kerk. “Na mijn pensioen kwam ik vanuit de
kerk in aanraking met een mevrouw die naar de
voedselbank moest. Ze schaamde zich enorm en
zag er vreselijk tegenop om alleen te gaan. Toen
ben ik vier maanden lang met haar meegegaan.
Ik stond dus al die tijd zelf in de rij en heb heel
veel verhalen gehoord van klanten. Ik was
gewoon één van hen en ik heb daar heel veel
van geleerd.”

Zelfredzaam
“De stichting gaat naar dorpen in India en in
diverse landen in Afrika, en helpt de mensen daar
helemaal zelfredzaam te worden. Door mijn werk
heb ik ook regelmatig projecten bezocht, onder
andere om sponsoren het werk in de ontwikkelingsgebieden te laten zien. Geweldig om te zien
hoe na pakweg zeven jaar mensen weer helemaal
opgebloeid zijn en weer trots zijn op zichzelf.“

Er zelf wat leuks van maken
Er kwam een vacature vrij op kantoor en iemand
vroeg aan Anneke of dat iets voor haar was.
“Ik twijfelde wel even over het kantoorwerk,
want ik wilde eigenlijk iets doen waardoor ik
contact zou hebben met mensen. Maar je moet
natuurlijk zelf van je werk iets leuks maken.”
Ze ging actief op zoek naar waar behoefte aan
was. En dat was veel…
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Contacten, heel veel contacten…
Zo maakt ze inmiddels de uitdeelroosters en de
inpakroosters (de dag vóór het uitdelen).
Ook is ze de drijvende kracht achter de supermarktacties en het inzamelen van DE-zegeltjes.
Het levert haar contacten op met bedrijven,
supermarktmanagers en vooral ook met
vrijwilligers. Anneke is een van de weinigen die
bijna al onze 150 vaste vrijwilligers bij naam
kent.
Haar favoriete klus: ze helpt regelmatig bij het
uitdelen, waardoor ze contacten heeft met
klanten. En daar staat ze dan met een stralende

glimlach de producten uit te delen, om klanten
het gevoel te geven dat ze van harte welkom zijn.
Wat is er zo mooi aan de voedselbank?
“Ik heb heel veel moeite met het feit dat de kloof
tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. Het
verschil is immens groot. En er zijn veel
kwetsbare mensen waar tegenwoordig maar
weinig opvang voor is. Dat doet me wat, vooral
als er kinderen bij betrokken zijn. Ik wil er graag
voor ze zijn; dat zit gewoon in mijn hart.” En dat
merk je: ze is oprecht geïnteresseerd in mensen,
of het nou klanten zijn of vrijwilligers.

Nóg een verhaal van een vrijwilliger lezen?
Voor De Stad Amersfoort interviewde Marcel Koch een van onze
intakers: Marjolein Pieters. Een klein fragment hieruit:
Vrijwilliger zijn bij de voedselbank geeft betekenis aan haar leven. Ze
omschrijft het in één adem als gruwelijk mooi. ,,Gruwelijk in de zin
dat ik dagelijks schrijnende verhalen hoor, mooi dat ik mensen die
ontredderd zijn kan helpen.''
Klik hier voor het volledige interview.

Ogenopener…
Er zijn mensen met een vooroordeel over de voedselbank. Niet altijd
vervelend bedoeld, maar vaak voortkomend uit te weinig kennis. In
deze rubriek willen we een aantal misverstanden uit de weg ruimen.
Het vooroordeel:
Tijdens de uitdeeluren zie je aardig wat auto’s bij de voedselbank.
“Kijk nou, wél een auto kunnen rijden en tóch een gratis voedselpakket halen.”
De uitleg:
Veel auto’s zijn niet van onze klanten zelf, maar van buren of familie die helpen met rijden. Als je
bijvoorbeeld in Vathorst woont en dan op de fiets met drie volle boodschappentassen weer naar
huis moet rijden, in weer en wind, dan is dat geen pretje. En ja, er zijn ook klanten die zelf een
auto hebben, bijvoorbeeld omdat ze die nodig hebben voor hun werk. Niet alle werkgevers zijn
tenslotte goed met het openbaar vervoer te bereiken. Soms hebben mensen ook een handicap
waarvoor een auto nodig is, en zo zijn er nog wel meer redenen te bedenken.
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Interessant om te lezen of terug te kijken
In De Telegraaf: ’Schaamte voor financiën verergert armoede’ Maar liefst een op de
zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiën. Dat is een probleem,
want die schaamte zorgt ervoor dat er minder verstandige financiële keuzes worden
gemaakt en dat er te laat om hulp wordt gevraagd.
Een ‘Groeiende groep werkenden heeft geen cent te makken’, zo kopte het AD,
nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nieuwe cijfers bekendmaakte.
Zo’n 188.000 werkenden leven in Nederland onder de armoedegrens. Werk is niet
langer de remedie tegen armoede. En een oplossing lijkt ver weg.
Eén op de vijf huishoudens in Nederland kampt met schuldenproblematiek. Jaarlijks
lopen de maatschappelijke kosten van deze groep op tot 11 miljard euro. En toch
schiet de hulpverlening vaak te kort. Dat kan beter, vindt Eelke Blokker: ‘Hoe 269.000
euro uitgegeven wordt om een schuld van 14.000 euro op te lossen’.
Ondanks de bloeiende economie is de koopkrachtstijging van Nederlanders sinds de
piek in 2016 afgevlakt. Ook is de kans op langdurige armoede de afgelopen vier jaar
gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in de 2 juli gepubliceerde
monitor Welvaart in Nederland. Een artikel hierover in de Volkskrant.
In de regio Amersfoort worden bovengemiddeld veel banen gecreëerd voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit door het UWV gepubliceerde
cijfers. Deze groei is mede te danken aan het toenemende aantal sociale ondernemers. Maar sociaal ondernemen, hoe werkt dat nou? Een mooi artikel in het AD.
Er is een nijpend tekort aan betaalbare huurwoningen. De afgelopen jaren stegen de
huren in de sociale huursector sterk en verdwenen er steeds meer woningen. En dat
terwijl de doelgroep juist groeit. Wat gebeurt er als de nood hoog is en je snel een
woning nodig hebt? Is er dan nog wel een vangnet? Een reportage van Monitor.
Een artikel in het AD: zo’n 300.000 huurders komen in aanmerking voor bevriezing of
verlaging van hun huur. Dat heeft de Woonbond becijferd. Het gaat om mensen in
een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen. Wie dat wil
checken kan terecht op de site van de Woonbond.
Een overheid die jaarlijks meer dan 15 miljard euro uitdeelt: het klinkt als een feest,
maar dat is het niet, aldus Wimar Bolhuis in het artikel ‘Dit toeslagenstelsel is een
schuldenmachine’. Veel Nederlanders hebben slechte ervaringen met toeslagen,
terwijl ruim 6 miljoen van de 8 miljoen huishoudens er mee te maken hebben.
Goed radiointerview met Tamara Madern over armoede en schulden en wat dat
voor effect heeft op kinderen. Kinderen die te maken krijgen met uithuiszetting,
geen bed hebben om in te slapen of die zonder ontbijt naar school gaan. Een groep
die zichtbaar gemaakt moet worden om ellendige schuldensituaties te voorkomen.
En tot slot een mooie column in de Volkskrant. “Kort denk ik aan degenen die
beslissen in dit land en het nooit over de voedselbanken hebben, natuurlijk niet,
want de voedselbanken bestaan, ze bedienen 140.000 mensen, dat is niks nieuws, ze
worden bemand door vrijwilligers dus daar is verder geen omkijken naar.”
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Deze keer leggen wij onze focus op:

Ons FocusProduct

MAALTIJDSOEP
Een blik of pak maaltijdsoep is een prima basis.
Wat verse groente en brood erbij en je hebt een
verantwoorde maaltijd.

Dat heb je met een vrijwilligersorganisatie: er is een groot verloop. Vaak omdat iemand betaald
werk gevonden heeft, en dat is eigenlijk alleen maar een heel positieve reden. We gunnen het
ze van harte! Maar hoe moet het dan met ons werk? Er zijn momenteel zes vacatures.
Solliciteren kan door een mailtje te sturen naar info@vbamersfoort.nl t.a.v. Henk.

Medewerker kantoor
Iemand die onder andere
ons klantenregistratiebestand
in Excel wil bijhouden aan de
hand van informatie van onze
intakers.
Klik hier.
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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
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.
©Voedselbank Amersfoort. Teksten en foto’s uit deze uitgave graag alleen met onze toestemming gebruiken.
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Uitleg over ANBI

