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Geldcheck033.nl: alle hulporganisaties bij elkaar!
In december 2019 is de website Geldcheck033.nl
gelanceerd. De site komt voort uit een samenwerkingsverband van de gemeente Amersfoort
met zo’n 25 lokale organisaties, bedoeld voor
mensen met een laag inkomen die niet weten
waar ze recht op hebben en waar ze in Amersfoort hulp kunnen krijgen. Op de site is dat snel
te vinden. Vooral handig als je onverwachts
geconfronteerd wordt met een laag inkomen
of een uitkering.
Overzichtelijk aanbod van hulp
Rondkomen met weinig geld is een flinke
uitdaging, zeker als je ook nog eens te maken
krijgt met onvoorziene tegenslagen. Bijvoorbeeld
als je als zzp’er even geen opdrachten hebt, of
als je salaris te laat wordt betaald, je uitkering
niet meteen ingaat of dure apparatuur ermee 
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Wethouder Cees van Eijk lanceerde de website door in
Amersfoort bij een aantal partners langs te gaan.
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ophoudt. Er zijn in Amersfoort veel organisaties
die hulp bieden. Sommige geven geld, andere
geven advies en ondersteuning, en weer andere
bieden praktische hulp, zoals onze voedselbank.
Op Geldcheck033.nl zijn alle regelingen én Amersfoortse organisaties overzichtelijk in kaart gebracht. Mensen die denken voor
hulp in aanmerking te komen,
kunnen op de site anoniem
checken waar ze recht op hebben
en desgewenst ook meteen een
aanvraag indienen.

over hoe mensen met weinig geld geholpen
kunnen worden. Door haar ervaring met onze
klanten weet zij als geen ander wat nodig is.
Dat de site nu dankzij de gemeente Amersfoort
live is, is een flinke stap voorwaarts. Het unieke van Geldcheck033 is dat er zowel
professionele als vrijwilligersorganisaties in opgenomen zijn.
Een praktische waaier
Voor hulpverleners wordt
momenteel ook een praktische
‘waaier’ ontwikkeld waar alle
Amersfoortse hulpverlenende
instanties een eigen ‘blad’ konden vullen. Handig
om bij de hand te houden als je met hulpzoekers
in gesprek bent. Wij hebben al een aantal
besteld voor onze intakers.

Ook Voedselbank Amersfoort
is partner
Cieka Galenkamp van Voedselbank Amersfoort
maakt ook deel uit van de circa 25 organisaties
- partners - die samen hebben gebrainstormd

Cijfers
Aantal klanten in 2019
 Op 1 januari 2019 hadden wij in Amersfoort 407 huishoudens als klant. Op 1 januari 2020 waren
dat er 511, een flinke stijging dus.
 In 2019 hebben wij in totaal 389 nieuwe huishoudens ingeschreven en 285 huishoudens
uitgeschreven. Dat geeft goed weer dat een voedselpakket in principe tijdelijk is.
 Vanaf 1 april 2019 - sinds deze datum houden wij het bij - hebben wij voor onze klanten 362
aanvragen gedaan bij diverse fondsen.
Cijfers CBS over armoede in Nederland in 2018
De circa 170 voedselbanken die zijn aangesloten bij Voedselbanken Nederland helpen zo’n 12% van
de huishoudens ‘met een laag inkomen’. Waar hebben we het dan over? Het CBS bracht in
september een rapport uit met daarin de cijfers over het jaar 2018.
 Het risico op armoede bleef in 2018 gelijk ten oppzichte van 2017.
 Circa 584.000 van de bijna 7,4 miljoen huishoudens moesten rondkomen van een laag inkomen.
Dat is dus een kleine 8%.
 In deze huishoudens wonen circa 264.000 kinderen tot 18 jaar, ofwel 1 op de 12 kinderen groeit
op in armoede; vooral kinderen uit eenoudergezinnen lopen risico op armoede.
 Specifiek in Amersfoort is het aantal huishoudens met een laag inkomen 7,4%. Daarmee zit onze
stad in de middenmoot. Het hoogste percentage is te vinden in Rotterdam: 14,5%.
 De verwachting is dat het aandeel huishoudens met een laag inkomen in 2019 gaat dalen.
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Superblij met nieuwe transportbus!
Dankzij een aantal zéér gulle sponsors konden wij deze zomer een prachtige, nieuwe crafter
aanschaffen, met alles erop en eraan. Superblij mee!

We kunnen toch wel stellen dat het zelf
ophalen van producten voor ons één van de
kernactiviteiten is. Elke werkdag - soms zelfs
ook in het weekend - rijden onze chauffeurs
rond in de regio Amersfoort, maar ook
regelmatig veel verder in het land. Ze gaan
langs bij supermarkten, diverse leveranciers
en het landelijk magazijn van Voedselbank
Nederland om producten op te halen.

Zéér gulle sponsors, die anoniem willen blijven,
hebben ervoor gezorgd dat wij een nieuwe
crafter konden aanschaffen. Dat was wel een
speciaal momentje waard en dus werd de bus
van een oranje lint voorzien en ‘officieel’
onthuld.
Op de foto een deel van onze chauffeurs en
bijrijders die er om de beurt mee op pad gaan.

Weer sparen graag!
Eind vorig jaar was het weer tijd voor het inzamelen van DE-zegeltjes. Hoe
meer punten, hoe meer koffie voor onze klanten. Anneke Burgler coördineerde
de actie in Amersfoort en zette inzameldozen neer bij kerken. Gelukkig kreeg
ze hulp van Lions Amersfoort Eemstad, die de inzameling bij de supermarkten
verzorgde. Het totale aantal punten wordt naar schatting zo’n 750.000 punten,
en dat is goed voor circa 1.500 pakken koffie. Toch zeker weer de moeite waard!
Drinkt u ook koffie en/of thee van Douwe Egberts? Spaar dan in 2020 weer met ons mee. U kunt de
zegeltjes aan het einde van dit jaar weer in de inzameldozen doen. Bedankt alvast!
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Nieuw: Facebook-pagina!

We hebben als Voedselbank Amersfoort tegenwoordig ook een Facebook-pagina. Hij is een tijdje
geleden al aangemaakt, maar nu echt actief. Neem een kijkje! Ook als u zelf niets met Facebook doet,
kunt u de pagina openen: hij is openbaar. De link is:
https://www.facebook.com/VoedselbankAmersfoort/
Het grote voordeel van Facebook is dat het een
makkelijke manier is om groot en klein nieuws
met anderen te delen. Als je eenmaal een grote
groep volgers hebt, of als mensen je berichten
delen, wordt je pagina steeds bekender. En dat
is natuurlijk wat we graag willen: hoe meer
bekendheid, hoe meer goodwill, hoe meer
sponsors en hoe meer producten voor onze
klanten.

Geen Facebook-account?
We zetten veel nieuwsberichten nu op Facebook.
Dat kunt u ook zien op onze website. De pagina is
openbaar, dus u kunt er gewoon naartoe. Dan
verschijnt wel af en toe een pop-upscherm: klik
onderaan op ‘Niet nu’ en u kunt weer verder.

Heeft u zelf ook nieuws over of voor onze
voedselbank voor Facebook?
Tag ons en wij zullen uw bericht delen. Heeft u
vragen? Stuur een mail naar info@vbamersfoort.nl
en wij nemen contact met u op.

Wilt u onze pagina volgen?
ZELF ÓÓK
ACTIEF OP
FACEBOOK?

Hoe meer volgers, hoe beter. En natuurlijk is het fijn als
u af en toe een van onze berichten liket, deelt of de
naam @voedselbankamersfoort wilt taggen. Oók
reviews zijn van harte welkom!
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Rijk Beumer van Voedselbank Woudenberg/Scherpenzeel:

“Wij kennen de leefsituatie van al onze klanten!”
De dorpen Woudenberg en Scherpenzeel hebben samen een eigen voedselbank op de
Schoutstraat. Dat zou je bijna vergeten door alle aandacht eind december in de media voor
de grote brand bij Stichting Burgerinitiatief Woudenberg, die zich vooral richt op mensen die
bóven de voedselbanknorm zitten. Zij helpen met eten, maar vooral ook met non-food.
Voedselbank Woudenberg/Scherpenzeel geeft voedsel aan gezinnen die ónder deze norm
zitten en dit daarom hard nodig hebben. Ze krijgen tassenvol, elke week weer. Zonder de
voedselpakketten zouden ze geen volwaardige maaltijd op tafel kunnen zetten. Rijk Beumer
is coördinator van deze voedselbank en één van de tien vrijwilligers die hier werken.

“
We kopen vers fruit
van de giften die we
binnenkrijgen, maar
bijvoorbeeld ook
luiers.
Van links naar rechts: vrijwilligers Dirk de Kruif en
Trudy Beumer. Rechts coördinator Rijk Beumer.
Als ik me op vrijdag 3 januari samen met een
collega van Voedselbank Amersfoort meld in Eben
Haëzer op de Schoutstraat, kunnen we meteen
helpen een aantal dozen producten naar binnen
te dragen. Rijk heeft dit net opgehaald bij de
plaatselijke Jumbo. Het zijn mooie, verse spullen
die vandaag kunnen worden uitgedeeld. Rijk:
“We krijgen veel producten van alle lokale
supermarkten hier, maar ook van bakkers en
slagers. En in het oogstseizoen krijgen we verse
groenten van de volkstuinvereniging die hier drie
tuintjes voor reserveert. Op die manier kunnen
we een volwaardig pakket meegeven.” Als we
binnenkomen in de uitdeelruimte liggen er al
verschillende kleuren papiertjes klaar met daarop
de namen van de gezinnen en bijzonderheden
zoals diëten en dergelijke. Het wachten is op de

”

basispakketten die elke week door Voedselbank
Amersfoort worden geleverd. Tijdens de voorbereidingen voor het uitdelen doet Rijk zijn
verhaal.
Van 2 naar circa 30 klanten
“Zo’n tien jaar geleden kwam ik als vertegenwoordiger van het Platform Van Kerken en lid
van de WMO Adviesraad Woudenberg in contact
met Cieka Galenkamp en vroeg haar hoeveel
klanten van Voedselbank Amersfoort uit onze
dorpen kwamen. Dat waren er twee. Voor mensen met weinig geld nog een heel gedoe om de
boodschappen helemaal in Amersfoort te halen,
dus heb ik voorgesteld om een uitdeelpunt in
Woudenberg te organiseren. Ik was diaken bij
de Hervormde Gemeente en samen met een 
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diaken van de Voorhof Gemeente zijn we gestart.
Toen het aantal klanten licht groeide zijn we
verhuisd naar het pand van Dorcas, maar dat was
niet heel geschikt. Nu zitten we alweer zeven jaar
in Eben Haëzer, mede dankzij het Platform van
Kerken Woudenberg. Het maximum aantal klanten
was ooit 34, maar op dit moment hebben we er
exact 27.”

Mienbakt.nl
Naast alle steun van
bedrijven en particulieren is er ook bij
deze voedselbank weer
zo’n bijzonder initiatief:
hobbybakster Mieneke bakt
gratis taarten of cupcakes voor de jarige
kinderen in de voedselbankgezinnen. En die
zien er prachtig uit: neem maar eens een
kijkje op mienbakt.nl.

De vrijwilligers kennen elke klant
“Mensen melden zich soms zelf aan als klant,
maar worden meestal verwezen door hulpverleners, kerken en vooral ook door de organisatie
SchuldHulpMaatje van deze regio. Wij toetsen
de aanvragen wel om te kijken of de inkomsten
van de gezinnen onder de voedselbanknorm
zitten. Wij hanteren gewoon de landelijke norm,
maar als iemand er nét boven zit, zien we nog
wel eens wat door de vingers. We hebben twee
toetsers (in Amersfoort noemen we het intakers,
red.) en die zitten tijdens de uitdeeltijd klaar om in
een aparte ruimte de gesprekken aan te gaan. Het
zijn deskundige mensen met veel ervaring. Klanten
worden regelmatig uitgenodigd voor een nieuw
gesprek. Omdat we zo kleinschalig zijn, kennen we
al onze klanten heel goed en houden we rekening
met hun levenssituatie. De acht uitdelers werken
bij toerbeurt: drie personen per keer.”

in de uitdeelruimte. De betekenis van de papierkleuren wordt nu duidelijk: het heeft te maken
met de grootte van het gezin. In de dozen uit
Amersfoort zit een basispakket. Ze kunnen
worden aangevuld met producten die zijn binnengekomen van de supermarkten en winkeliers,
inzamelingen bij kerken enzovoort. Rijk: “Ook
komen er regelmatig giften binnen en daar kopen
we meestal fruit voor, maar bijvoorbeeld ook
luiers.” En met een gulle lach: “Ik zorg voor het
fruit, maar de luiers worden in de aanbieding
gekocht door mijn vrouw Trudy, want die heeft
daar meer verstand van.” Trudy kijkt ook de dozen
na: sommige klanten hebben allergieën of speciale
diëten en zij kijkt of de producten in de doos daar
wel bij passen.

Trudy heeft verstand van luiers 
Als de transportbus van Voedselbank Amersfoort
komt, zetten we met vereende krachten de dozen

Temperatuur van de verse spullen?
Check!
Vrijwilliger Dirk de Kruif meldt dat hij de temperatuur van de koelbewarenproducten heeft
gecheckt. De eerste klanten dienen zich aan.
Dat ze een uur vóór de uitdeeltijd al komen, deert
Rijk en Trudy niet. “Als we alles al klaar hebben
gezet, maakt het ons niet uit.” En dat kenmerkt
ook de sfeer hier in Woudenberg: gemoedelijk.
Aangezien voor elk gezin al een doos klaar staat,
ontstaat er geen rij. De klanten worden hartelijk
verwelkomd met een persoonlijk praatje, hevelen
de producten over in hun boodschappentassen,
lopen nog even langs de verse spullen die in de
koelboxen staan en gaan met volle tassen weer
huiswaarts. Met dank aan de groep vrijwilligers
van Voedselbank Woudenberg/Scherpenzeel
voor wie niets te veel is.

Tips van Trudy
“Vooral klanten die oorspronkelijk uit andere landen komen
hebben soms moeite met
bepaalde groenten. Neem nou
boerenkool: dat is een vrij harde
groente, ook als je het snijdt. Een klant tipte
me ooit dat je de boerenkool eerst in de
diepvries moet gooien; als het bevroren is
kun je het heel gemakkelijk fijn wrijven en
daarna koken. En dit jaar hadden
we heel veel spitskool: gewoon
lekker roerbakken met wat gehakt,
ui, knoflook, kerriepoeder, zout en
peper. Héérlijk!”
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VOEDSELBANK
Woudenberg / Scherpenzeel

De gekleurde papiertjes met namen van de
gezinnen liggen klaar

Verse spullen, dezelfde ochtend nog opgehaald bij
de supermarkt

Voedselbank Amersfoort brengt dozen met
basispakketten

Twee mensen van de PKN Gemeente Voorhof
brengen ingezamelde producten langs

Jacob van Vliet, voorzitter SchuldHulpMaatje,
brengt spullen van de slager in Scherpenzeel

Als klant van de voedselbank krijg je soms aparte
dingen mee: pasta in bijzondere uitvoering…

Een uitnodiging voor een toetsgesprek; dat gebeurt
eens in de zoveel maanden

Een volle doos, met vers brood en deze keer ook
lekkere appels
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Even voorstellen: nieuwe penningmeester
Sinds een paar maanden hebben we er een nieuw bestuurslid bij: Hugo Barbas. Hij volgt Ruurd
Postma op als penningmeester van de voedselbank en het steunfonds.
Hugo studeerde rechten maar is altijd in
financiële functies werkzaam geweest, de
langste tijd voor Buhrmann-Tetterode, later
KNP-BT. De laatste jaren voor zijn pensioen
was hij verbonden aan universiteit Nijenrode.
Naast zijn werk was hij bestuurslid van een
aantal vrijwilligersorganisaties, onder andere
van Giving Back, een organisatie die talentvolle
jongeren met diverse culturele achtergronden
een zetje in de goede richting geeft om hun
ambities waar te maken.
Hugo: “Het inwerken bij de voedselbank gaat
snel, iedereen helpt mij bij het wegwijs worden
in deze prachtige, maar best complexe
organisatie.”

Feest

Een heus voedselbankhuwelijk!
Op donderdag 12 september trouwden twee van onze vrijwilligers, Ella en Adrie, met elkaar
na 25 jaar samenwonen. Het feest werd de zaterdag erna gehouden op onze voedselbank.
Het was gezellig! En er werden ook nog eens héél veel spullen cadeau gegeven voor de
voedselbank, op verzoek van het bruidspaar. Geweldig!
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In de wolken!
Onze IT’ers zijn heel hard aan het werk geweest om ons mailsysteem over te zetten naar de cloud.
Vanaf eind november betekende dit een betere beveiliging, minder onderhoud en minder kosten.
Minder onderhoud en minder kosten
Op zich waren onze automatiseringssystemen wel
ingenieus ingericht, maar het draaide allemaal op
interne servers. Stel dat er brand uitbreekt en het
hele pand verloren gaat, dan is óók je hele back-up
verdwenen! Vandaar dat gekozen is voor het
inrichten van het systeem in de ‘cloud’. Daarnaast is
door deze oplossing veel minder onderhoud nodig
en scheelt het kosten.

Goed beveiligen!
Als de systemen in de cloud zitten, vraagt dat
om een goede beveiliging. In ons geval gaat het
ook nog eens om privacygevoelige gegevens,
zoals mailtjes van klanten en bewindvoerders.
De IT’ers hebben al vele uren besteed aan alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen. Overigens
zijn ze er nog steeds druk mee: ze hebben nog
meer plannen om alles te verbeteren.

Hieronder de IT’ers die tropenuren hebben gedraaid. Allemaal met het hoofd in de wolken… .
Naar verluidt vierden ze sommige stappen in het proces met droge koekjes die toevallig op kantoor
lagen. Hoe sober kun je zijn…

Henk Beens

Roel Kort

Ruud Scheepers

Waardevolle supermarktactie
De supermarktacties in 2019 waren erg succesvol. Inwoners
van Amersfoort zijn graag bereid om mee te doen en daar
zijn we ze heel dankbaar voor. Tenslotte zorgen vooral
deze acties ervoor dat onze stellingen goed gevuld
worden met houdbare producten. Met dank aan alle
mensen die ons hier vrijwillig bij helpen!

Ook een keertje meehelpen?
In 2020 hebben we weer een aantal supermarktacties
gepland. Wilt u ook een keertje meehelpen? Graag! Stuur
een mailtje naar info@vbamersfoort.nl t.a.v. Anneke.
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Nieuw op onze website
Eind vorig jaar zijn een paar nieuwe toepassingen toegevoegd op onze website. Drie
daarvan zijn bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen, maar we hebben nu ook
een mogelijkheid gecreëerd om via iDeal financiële donaties te doen.

Voorleeshulp

Pagina ‘Moeite met lezen?’

Op elke pagina van onze website staat
tegenwoordig helemaal links bovenaan een
knop met de tekst ‘Lees voor’. Als een klant
slechtziend is of moeite heeft met lezen,
bijvoorbeeld door laaggeletterdheid of omdat
ze het Nederlands niet goed beheersen,
kunnen ze door een druk op deze knop de
hele site laten voorlezen. Dat kan per pagina,
maar je kunt ook een stukje tekst laten
voorlezen door dit te selecteren en dan op
‘Lees voor’ in het kleine schermpje te klikken.

In de rubriek ‘Klant worden’ is de pagina
‘Moeite met lezen’ toegevoegd, handig voor
mensen die laaggeletterd zijn, maar ook voor
mensen die in andere landen zijn opgegroeid
en nog zo slecht Nederlands spreken dat het
moeilijk communiceren is. Op de pagina vind
je vijf knoppen in verschillende talen. Als je
erop klikt, wordt in die taal algemene informatie gegeven over hoe een voedselbank in
Nederland werkt. De tekst wordt geschreven,
voorgelezen én begeleid door beelden.

Speciaal voor laaggeletterden

Doneren via iDeal

De knoppen op ‘Moeite met lezen’ verwijzen
eigenlijk naar een onderdeel van steffie.nl,
een website waar moeilijke dingen worden
uitgelegd op een makkelijke manier.
Bijvoorbeeld over DigiD, de OV-chipkaart, een
bezoek aan de huisarts, computeren, liefde,
en nog veel meer. Zo wordt de wereld iets
eenvoudiger als je niet goed kunt lezen. Kent
u iemand die moeite met lezen heeft? Wijs
hem of haar eens op deze site.

Ook nieuw op onze site is dat mensen die
ons willen sponsoren met geld, dat heel
makkelijk kunnen doen via iDeal. Handig,
want het gaat snel. Met financiële donaties
kunnen we de voedselpakketten aanvullen
met gezonde producten die we niet in huis
hebben.
Overigens kunnen giften via een bank worden
worden afgetrokken van de belasting, omdat
de voedselbank een ANBI-status heeft.
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Bezoek geslaagd!
Op 15 oktober kwamen commissarissen van de Postcodeloterij hier op werkbezoek.
Het programma werd bepaald door Voedselbanken Nederland, maar een team van onze eigen
voedselbank is flink druk geweest met de organisatie van het bezoek, zoals het een goede
gastheer/-vrouw betaamt...
Opruimen en poetsen…
De Postcodeloterij geeft elk jaar veel geld aan
goede doelen, waaronder de voedselbanken.
Vanuit de Postcodeloterij kwam de vraag of hun
commissarissen een voedselbank konden
bezoeken. Voedselbanken Nederland (VBNL)
stelde onze locatie voor, als voorbeeld van een
wat grotere voedselbank, en dus werd hier in
Amersfoort alles in het werk gesteld om de gasten
zo goed mogelijk te ontvangen. Er werd een lunch
geregeld, het magazijn werd opgeruimd om als
presentatieruimte te dienen, alle ruimtes werden
nog even met een kritisch oog bekeken op rommel
en waar nodig extra schoongemaakt.

runnen. Hoogtepunt van het programma was
toch wel het interview dat Cieka had met twee
klanten van ons. Het waren zeer persoonlijke en
ontroerende verhalen. Dapper van ze om dat
voor een zaal vol met onbekende mensen te
doen. Maar ook belangrijk, want zij kunnen uit
eigen ervaring vertellen hoe makkelijk het is om
opeens in financiële problemen te komen en hoe
welkom de hulp van onze voedselbank dan is.
Een half miljoen euro…
Aan het einde van het bezoek stond het team
van Voedselbanken Nederland nog een grote
verrassing te wachten: ambassadeur van
Voedselbanken Nederland René Froger en
RTL-presentator Martijn Krabbé overhandigden
namens de Postcodeloterij een cheque van een
half miljoen aan Leo Wijnbelt. Daarmee kan een
landelijk project worden opgezet om laaggeletterden die in armoede leven beter te bereiken.
Op 10 november kwam deze overhandiging op
tv bij RTL 4. Klik hier voor de link en kijk even
mee hoe onze voedselbank als achtergrond
fungeert.

Hoogtepunt: interview met twee klanten
De commissarissen werden welkom geheten door
onze bestuursvoorzitter Riemke Leusink en kregen
van Leo Wijnbelt, voorzitter van het bestuur van
VBNL, een uitleg over hoe voedselbanken in het
algemeen werken. Ze konden meedoen aan
een pubquiz die in elkaar was gezet door VBNL,
en werden rondgeleid door Cieka en Annita,
die vertelden hoe wij in Amersfoort ons bedrijf

Nog méér bezoek…
We mochten de afgelopen tijd twee politieke partijen ontvangen. Op 14 oktober kwamen leden
van de Amersfoortse SP bij ons discussiëren over armoede. Op 12 december organiseerde de PvdA
een politiek café met datzelfde thema. Elke partij die iets tegen armoede wil doen is bij ons van
harte welkom.
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Kort nieuws
Een bloemetje voor Christien Klein Koerkamp
Op 11 september namen wij na vijf jaar afscheid van minimacoach
Christien Klein Koerkamp. Ze kreeg een bloemetje van Cieka, met
dank voor alle adviezen en hulp! Christien heeft vele goede
herinneringen, maar extra bijzonder was wel de periode rondom
de toekenning van het Appeltje van Oranje aan onze voedselbank
en het bezoek van koningin Máxima. Zij deed toen het spreekuur
voor onze klanten en werd ook gefilmd en geïnterviewd.

Project ‘oude dossiers’
Vrijwilligers Kees Morra en Theo van Dasselaar zijn samen
bezig om alle zogenaamde ‘oude dossiers’ eens kritisch door te
nemen. Het gaat hier om klanten die al langer klant zijn bij onze
voedselbank (van vóór 1 januari 2017) en die het maar niet lukt
om uit de financiële problemen te komen. Sommigen zijn nog
steeds klant, anderen zijn net even weg, maar komen dan toch
weer terug. Kees en Theo gaan zoeken naar oorzaken en kijken
of klanten wellicht anders geholpen kunnen worden.

BHV: óók voor vrijwilligersorganisaties….
Samen met alle andere bewoners van het pand op de Argonweg
is druk gewerkt aan een deugdelijke bedrijfshulpverlening.
Oók dat is een vereiste voor een organisatie als de onze, en zeker
omdat wij klanten ontvangen. Er meldden zich veel vrijwilligers
aan voor het BHV-team. Fijn, want de meesten zijn maar een
beperkt aantal uren in de week aanwezig. De volgende stap was
een gedegen training: die werd mogelijk gemaakt dankzij
Stichting Zonnegloren. Rijk Beumer van Voedselbank Woudenberg/Scherpenzeel heeft - pro deo - de brandoefening gedraaid.
De BHV’ers weten inmiddels precies hoe ze het beste kunnen
ontruimen en wat te doen als er brand uitbreekt. Oók EHBO en
het bedienen van de AED stond op het programma.

Op rolletjes
Hoe hebben we het ooit zonder gedaan? Tja, daar kom je pas
achter als je ‘m hebt. De nieuwe rollenbaan wordt vooral
gebruikt op de middagen voorafgaand aan het uitdelen. Dan
worden de dozen alvast gevuld met houdbare producten voor
drie categorieën huishoudens: kleine, middelgrote en grote
gezinnen. Door de rollenbaan hoeft er veel minder gebukt te
worden, dus arbo-technisch gezien een flinke vooruitgang!
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Kort nieuws
Nieuwe zorgverzekeraar voor klanten
De gemeente heeft voor minima een nieuwe collectieve
zorgverzekering afgesloten bij DSW. Ook bij onze voedselbank
kwam iemand langs om uitleg te geven aan onze klanten. Ze
kunnen alleen kiezen voor een combinatie basisverzekering en
aanvullende verzekering, maar dan ben je wel goed verzekerd
tegen een goedkopere prijs. Als je kinderen hebt die studeren,
kun je beter een speciale studentenverzekering afsluiten.
x

Casusoverleg met de Sociale Dienst en Stadsring51
Cieka heeft regelmatig een casusoverleg met de Sociale Dienst
van de Gemeente Amersfoort en Stadsring51. Hierin worden
dossiers van klanten besproken, uiteraard alleen met
toestemming van de klanten zelf. Niet alleen krijgen de twee
andere partijen inzicht in de problemen waar onze klanten in de
praktijk tegenaan lopen, maar het kan ook betekenen dat
bepaalde regelgeving hierdoor wordt aangepast.
x

Heftruck weer gemaakt!
Een apparaat dat wij niet kunt missen: een heftruck! Want hoe
kom je anders bij de hoogste regionen in de stellingen? We
hebben er maar één en die was kapot. Dat leverde veel stress
op. Inmiddels is onze ‘eigen’ heftruck voor een zacht prijsje
gerepareerd en gekeurd en is het onderhoudscontract
verlengd, dankzij Jan Jaap Wiersma van firma Van Hooff Intern
Transport. Pffff, opluchting!
x

Financiële buffer
Stel dat omstandigheden ertoe leiden dat onze voedselbank
geschaad wordt, dan is het belangrijk om een financiële buffer
te hebben om dit op te vangen. Denk aan voedselkwaliteitsproblemen, negatieve berichtgeving, fraude, een datalek
enzovoort. Die buffer geeft ons tijd om daarop in te spelen,
zonder meteen om te vallen. De vraag is dan: hoe groot dient
die buffer te zijn? Ons bestuur heeft een berekening gemaakt
die op maat gemaakt is. Die is te vinden op onze website.
X

Al onze documenten en 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 documenten.
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Sylvette Ernsting en Esther den Adel runnen samen
het AE-team voor vrouwen

Werkritme
opdoen en
ontdekken
waar je
goed in bent!
Links Sylvette, rechts Esther die laat zien dat het productiewerk op dit
moment bestaat uit grote etiketten op koffers plakken, een secuur werkje.

In 1998 werd door Amfors het eerste AE-team opgericht. AE staat voor Amersfoort Extra. Het idee erachter
is dat mensen met een bijstandsuitkering en een achterstand in het arbeidsproces op een laagdrempelige
manier (weer) kunnen ervaren wat het betekent om een baan te hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld
wennen aan een vast dagritme, wat je in praktische zin moet regelen als je een baan hebt en hoe je met
anderen moet samenwerken. Een mooi verhaal over een beschermde werkvorm, met uitzicht op meer
zelfvertrouwen en een beter leven.

Het AE-team bestond twintig jaar geleden voorVertrouwen en respect
namelijk uit mannen die allerlei klussen deden.
Sylvette werd aangenomen als trajectbeleider.
Er zat ook een enkele vrouw bij, maar dat gaf
Ze heeft intensief contact met consulenten van
onderling veel stress. Sylvette: “Het is een
de gemeente om uit te zoeken wat nodig
kwetsbare groep, met verschillende culis om de vrouwen weer in hun kracht
turen en achtergronden. Als je mante zetten. Esther is werkleider en
“Daar
moeten
nen en vrouwen mengt, krijg je er
begeleidt de vrouwen vooral bij
extra problemen bij. Dat is gewoon
het productiewerk dat gedaan
we écht even
niet handig.” Daarom werd al snel
moet worden. Samen zijn Sylvette
aandacht aan
besloten om het AE-team samen te
en Esther een klankbord voor de
schenken.”
stellen met louter mannen. Het convrouwen. Het belangrijkste is dat
cept bleek een gouden greep. De geer een vertrouwensband wordt opmeente was erg enthousiast en gaf aan
gebouwd. Esther: “We hebben respect
Amfors te kennen dat het mooi zou zijn als er ook
voor elkaar. Daardoor weten wij al snel van alle
iets dergelijks zou komen speciaal voor vrouwen.
grote en kleine problemen waar de vrouwen
Vijf jaar geleden werd het AE-team voor vrouwen
mee worstelen: ze voelen zich veilig om dat met
opgericht, met het idee om dit team vooral
ons te delen.” Ook dit interview wordt op enig
productiewerk te laten doen.
moment even onderbroken voor een vrouw 
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die zich met tranen in de ogen meldt. Esther beent
meteen weg, met een bezorgde blik. En Sylvette
gaat er snel achteraan: “Deze vrouw heeft een
groot probleem, daar moeten we écht even aandacht aan schenken.” Natuurlijk!

ze moeten allemaal rondkomen van een bijstandsuitkering en hun werk in het AE-team wordt niet
extra beloond. Als dank voor alle hulp krijgen ze
vaak wat extra’s van de voedselbank toegestopt.
En in december krijgen ze een kerstpakket,
samengesteld uit spullen uit het magazijn. “Daar
zijn ze zó ontzettend blij mee!”, zegt Esther.

Elkaar inspireren
Sylvette: “Als ze hier komen werken, stellen we
eerst een doel vast. Voor de een is dat moeilijker
dan voor de ander. Zoek je een betaalde baan?
Heb je therapie nodig? Moet je eerst wat regelen?
Ze worden hier op andere dingen aangesproken
dan thuis. We leren ze hier hoe je een netwerk
opbouwt, hoe je bijvoorbeeld kinderopvang regelt
door in gesprek te gaan met andere vrouwen, hoe
je moet solliciteren enzovoort. Ik probeer het zo
te regelen dat ze elkáár helpen bij dit soort problemen. Ze inspireren elkaar en als dat gebeurt,
dan geniet ik enorm.” Het uiteindelijke doel is
dat ze zelfstandiger worden en weer uitstromen.
“Sommigen zitten hier maar een paar weken
omdat ze al snel een baan hebben gevonden,
maar er is ook iemand die al twee jaar in een
traject zit.”

Gouden duo
Veel vrouwen hebben een flinke ‘rugzak’, vaak
door wat ze allemaal hebben meegemaakt,
maar soms ook door aangeboren psychische
problemen. Dat zorgt wel eens voor onenigheid
op de werkvloer, maar dankzij Sylvette en Esther
worden de ruzies altijd weer bijgelegd als de
gemoederen weer enigszins bedaard zijn. Een
gouden duo, deze twee. Sylvette: “Een goede
samenwerking is essentieel. Esther en ik hebben
elkaar gewoon knetterhard nodig.”
Vertrek…
En toch gaat Sylvette het AE-team per 1 januari
verlaten, vertelde ze tijdens het interview dat half
december plaatsvond. “Ik woon in de Beemster
en kan een mooie baan krijgen als opbouwwerker
in de gemeente Medemblik, dus geen lange reistijden meer. Maar het voelt héél dubbel, vooral
vanwege de samenwerking met Esther. Ik ga haar
en het hele AE-team zó missen! Ik ben er helemaal zenuwachtig van.” Haar baan als trajectbegeleider wordt vooralsnog waargenomen door
Elleke Boot, die ditzelfde werk doet voor het
mannenteam. Voor het vrouwenteam blijft Esther
gelukkig een vertrouwd gezicht. Zij ziet haar
collega met lede ogen vertrekken. Logisch, als je
bedenkt dat ze samen al zoveel hebben meegemaakt. Laten we wel zijn: niet iedereen is geschikt
om met zo’n kwetsbare doelgroep om te gaan...

Ontdekken w aar je goed in bent
Onder leiding van Esther ontdekken de vrouwen
vooral waar ze goed in zijn: “Je merkt vanzelf waar
hun kwaliteiten liggen, wat ze leuk vinden en of ze
dat ook aankunnen. Als ze dán gaan solliciteren,
zijn ze sterker en hebben ze veel meer zelfvertrouwen. Overigens is niet iedereen geschikt voor
een betaalde baan. Soms is het verstandiger om
vrijwilligerswerk te gaan doen.”
Naast het productiewerk helpt het vrouwenteam
ook bij allerlei klussen voor de voedselbank. Zo
staan ze meteen paraat als er een supermarktactie
is geweest en de producten gesorteerd moeten
worden. Esther: “Maar we helpen ook mee als
partijen geportioneerd moeten worden of als er
bijvoorbeeld eierdozen gevuld moeten worden.
Het is maar net wat nodig is.”

‘O leuk, ik mag weer!’
Later op de middag spreek ik één van de vrouwen die in het AE-team zit. Ze werkt er nog maar
een paar weken, maar is laaiend enthousiast.
“Ik vond het echt doodeng om hier naartoe te
gaan, maar nu kijk ik er gewoon naar uit. Elke
keer denk ik: ‘O leuk, ik mag weer.’ Het is gezellig
en je krijgt zóveel steun! Ik hoop dat dit AE-team
nog heel lang blijft, zodat ook anderen hier
terecht kunnen.”

Iets doen voor de maatschappij
Sylvette vult aan: “Onze vrouwen vinden het leuk
om te doen, want het is ook nog eens maatschappelijk relevant. Je doet iets goeds voor andere
kwetsbare mensen, en zij weten als geen ander
hoe belangrijk het is als je gesteund wordt.”
Sommigen hebben zelf ook een voedselpakket:
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“Geef maar een donatie voor de voedselbank”
Net vóór onze kerstsluiting kwam
Marjon Bouman van Pop-Up
Yoga in Hoogland bij ons langs.
Ze vierde een jubileum van haar
yogaschool en vroeg in plaats
van bloemen om een donatie
voor onze voedselbank. Dat
leverde maar liefst 947 euro op!
Bedrijfsleider Annita nam het met
een grote glimlach in ontvangst.
Wat een superlief initiatief van
Marjon. Zij, en al haar relaties:
ontzettend bedankt!

Een 8,6 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
producten die koel of ingevroren
bewaard moeten worden wel op
de juiste temperatuur vervoeren
en opslaan, of we er ook voor
zorgen dat diepvriesproducten na
binnenkomst zo snel mogelijk in onze
diepvriezers terechtkomen en of wij alles
ook onder de juiste condities aan onze klanten
uitdelen. Ze mogen natuurlijk niet ziek worden.

De richtlijnen zijn erg streng. De inspecteurs
komen uiteraard onverwachts langs en dat betekent dat we continue moeten presteren.
Vorig jaar kregen we een prachtig 8,8.
En zoals iedereen weet: hou zo’n
prachtig cijfer maar eens vast…
We zijn ontzettend blij met het
nieuwe cijfer: een 8,6! We zijn
er ontzettend trots op dat we
dit als vrijwilligersorganisatie
toch maar mooi weer voor elkaar
hebben gekregen. Vooral een
dikke pluim voor onze vrijwilligers van
de afdelingen logistiek, magazijn, uitdeel en
schoonmaak.

Donatie van het Armoedefonds
Stichting Armoedefonds zet zich in om armoede in
Nederland te bestrijden en geeft financiële steun
aan lokale initiatieven die daar ook mee bezig zijn.
Er zijn ruim 1 miljoen mensen in Nederland die
dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden.
Ze zijn afhankelijk van de hulp van lokale organisaties, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van
donaties. Veel organisaties worden gerund door
vrijwilligers en hebben financiën nodig om hun

werk te kunnen doen. Het Armoedefonds heeft
net € 2.000 overgemaakt aan onze voedselbank.
Samen aan het werk om mensen te helpen.
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Jongeren in actie!
Op onze Facebook-pagina staat het laatste nieuws én vermelden wij
ook hartverwarmende acties die voor ons worden gedaan. Over het
afgelopen jaar kijken we vooral met veel plezier terug op alle acties
van jongeren. Fijn om te merken dat ook de jeugd beseft dat niet
iedereen het in onze wereld goed getroffen heeft!
Half september kregen wij bezoek van in totaal zo’n 120 tweedeklassers van het Stedelijk
Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt. En daarna gingen ze volop in actie voor onze klanten! Het
resultaat: een transportbus vol met dozen voedsel én nog eens een geldbedrag van ruim 2.600
euro. We waren er gewoon even beduusd van…

In november kwamen eersteklassers van GSG Guido VMBO bij ons op bezoek. De afgelopen
weken hebben ze rijst en pasta ingezameld en jongens, wat een mooie opbrengst! We konden
vandaag maar liefst 948 pakken ophalen! Lieve Guido-leerlingen: we vonden het heel gezellig dat
jullie langskwamen en ontzettend bedankt voor de inzamelingsactie. Super!

Ondanks het slechte weer zijn honderden kinderen van de
St. Josephkerk met Sint Maarten langs de deuren gegaan, niet
alleen om snoep voor zichzelf te vragen, maar ook om spullen in te
zamelen voor de voedselbank. Het werd allemaal ingeleverd in de
kerk. Fotograaf Ewerd Heideman maakte er mooie foto’s van voor
De Stad Amersfoort. Klik hier voor meer foto’s en een filmpje.
En nog zo'n leuke actie in het kader van Sint Maarten.
Basisschool de Biezen in Hoogland hield een 10-uurtjes
inzamelactie voor kinderen van de voedselbank en dat werden
er in totaal ruim 1.000! De leerlingen verpakten de 10-uurtjes in
vrolijke tekeningen. Het zag er heel gezellig uit bij ons in de
uitdeelhal!
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Het MBO Amersfoort heeft in december een inzamelingsactie
gehouden en dat leverde 75 volle dozen op! En jawel, ook een
pallet met kruidnoten, chocoladeletters en dergelijke. Wij lopen
hier altijd een feestdag achter, maar geen nood: ook ná Sinterklaas
zijn pepernoten en chocolade erg lekker. We hopen straks via de
supermarkten weer kerstbroden, kerstkransjes en oliebollenmix
te krijgen. Een recept voor krentenbrood ligt al klaar!
De St. Josephschool (basisonderwijs) uit Hooglanderveen kwam aan
het einde van het jaar met 25 dozen met producten. Kinderen van de
Gabrie Mehenschool hebben kerstliedjes gezongen op de markt in
Kattenbroek en chocolademelk uitgedeeld. Ze haalden hiermee 145
euro op voor de kinderen van de voedselbank, waar we gezonde
mandarijnen voor kopen. En kinderen uit de wijk Kruiskamp haalden
voor geld kerstbomen op en kochten daar producten voor. Toppers!

Oók blij mee!
Ook diverse organisaties en bedrijven steunden ons. Een kleine greep…
Visma Raet
Ze pakken voor ons regelmatig dozen in en hebben nu ook nog een
mooi bedrag gedoneerd: Visma Raet. Helemaal blij mee! Kunnen we
weer wat producten voor kopen die we net niet op voorraad hebben,
maar die wel nodig zijn voor een gezond voedselpakket. Bedankt!
Vallei Horstee
Deze agrarische natuurvereniging uit Leusden verbouwt speciaal voor
ons aardappelen op hun Hoeve Groot Zandbrink. Ook zij werken met
heel veel vrijwilligers die - naast hun normale vrijwilligerswerk - de
opbrengst voor ons ook nog eens in keurig afgepaste porties
verpakken. Sowieso is Hoeve Groot Zandbrink de moeite waard om
eens langs te gaan. Hun website: www.grootzandbrink.nl.
Gratis toegangskaartjes
Ook vorig jaar kregen wij voor onze klanten weer van diverse
organisaties en particulieren een aantal toegangskaartjes voor een
heerlijk dagje of avondje uit! Er was genoeg aanbod om minstens
één keer in het jaar even alle zorgen opzij te zetten. Stichting Het
Vergeten Kind verzorgde uitjes naar Dierenpark Amersfoort en de
Winterefteling, Julie Linthorst regelde via crowdfunding kaartjes
voor Walibi, de Rotary sponsorde een aantal uitjes, klanten konden
weer meevaren met De Eendracht en de Fietsboot Eemlijn, Stichting
Kinderfondsen Nederland organiseerde de Kids Beach Day, theater
Flint gaf kaartjes… En zo was er nog véél meer!
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En natuurlijk: TOP 2000 LIVE in Hoogland!

Het lijkt een traditie te worden: voor de derde keer op rij mochten we eind december weer veel
producten inzamelen tijdens Top 2000 Live in Hoogland. Bezoekers zorgden voor in totaal 38 volle
dozen met pasta en rijst en we krijgen ook nog de opbrengst van de toegangskaartjes: een prachtig
begin voor 2020! Het was géén straf om deze twee avonden in te zamelen, want zoals gebruikelijk
was het weer één groot feest, daar in Hoogland, met heerlijke muziek. Top!

Uit het hart geschreven…

Beno Munneke, voorzitter van Voedselbank Midden-Groningen, was verdrietig toen hij vorig jaar
juli reageerde op een artikel in het Nederlands Dagblad over de vermeende slechte kwaliteit van
het voedselpakket. Hierbij onze steun voor Beno: hij heeft het mooi verwoord.
Uiteraard mag iedereen zijn mening hebben, maar ook wij vinden het moeilijk dat men zo
gemakkelijk de publiciteit zoekt met ‘klachten’ die wel érg kort door de bocht zijn.
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Cadeautje van klant

Bijzonder product…

Wij krijgen van onze klanten regelmatig zelf
gebakken taart of koekjes of iets dergelijks.
En ook prachtige wenskaarten! Maar soms
zit er iets verrassends tussen, bijvoorbeeld
deze zelf geknutselde bloemenkrans.
Lief toch?

In de categorie ‘bijzondere producten die
wij binnenkrijgen’ scoort deze heel hoog.
Minipepermuntjes in een minidoosje met
een paar tandenstokers erbij. Handig om bij
je te hebben als je een keertje gaat
picknicken met je eigen lunchpakketje…

Stem straks op Voedselbank Amersfoort en help
ons zo aan een donatie van ING!
Als Voedselbank Amersfoort zijn wij dit jaar weer
geselecteerd om mee te doen aan een donatieactie van ING. Van 22 januari t/m 12 februari
2020 kan iedereen in Nederland stemmen op
hun favoriete stichting zonder winstoogmerk.

Als 22 januari is aangebroken, zijn wij zo vrij om u,
die onze voedselbank een warm hart toedraagt,
een mailtje te sturen met de vraag of u dan op ons
wilt stemmen. Wij sturen dan meteen de juiste
link mee. We gaan alvast duimen…

Met uw stem kunnen wij € 5.000 krijgen
Help ons aan zoveel mogelijk stemmen en stem
op ons! Het aantal stemmen bepaalt namelijk de
hoogte van de donatie die we kunnen krijgen. Bij
minstens 50 stemmen krijgen we € 1.000, maar
krijgen wij de meeste stemmen in onze regio
(Amersfoort), dan kunnen we maar liefst € 5.000
krijgen. En daar gaan we natuurlijk voor!
Tenslotte hebben wij hebben een continue
stroom pakketten klaar te maken, elke week
weer.

Wij willen
graag
uw stem!
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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:
Voordat je in aanmerking komt voor een voedselpakket, moet je je huis
‘opeten’.
De uitleg:
Een deel van onze klanten heeft een bijstandsuitkering en/of zit in de schuldsanering. De instanties
die dit regelen kijken inderdaad ook naar je vermogen ‘in stenen’ en verwachten soms dat je je
huis verkoopt. Voedselbanken doen dat niet. Wij kijken alleen naar de inkomsten en uitgaven en
naar wat je aan geld overhoudt voor eten en dergelijke.

Het werk van de voedselbank is onbetaalbaar
Op de website van Voedselbanken Nederland
staat het aangrijpende verhaal van Tamara
Nillessen-Niels. Zij is klant bij de voedselbank in
Arnhem en vertelt hoe
zij daar terecht is gekomen. Voor ons tevens
een herkenbaar verhaal, want veel van
onze klanten lopen
tegen min of meer
dezelfde problemen
aan.
In september 2015
zou Tamara een vast
contract krijgen, zo
was haar toegezegd
door haar werkgever.
Eindelijk zou ze met
haar dochtertje gaan samenwonen met het
gezin van Marco, die ze had leren kennen na

haar scheiding. Als ze allebei een inkomen
hadden, dan zou dat moeten lukken, zo hadden
ze berekend. Maar werkelijk alles liep anders
vanaf dat moment.
Ze werd ernstig ziek,
haar contract werd
niet verlengd en uiteindelijk kwam ze
met haar gezin bij de
voedselbank terecht.
Hoe moeilijk ze dat
ook vond, ze wil dat
iedereen weet dat je
je daar niet voor
hoeft te schamen…
Het is mooi en integer geschreven
door Pauline
Seebregts van het Storytelling Gilde. Klik hier
voor het volledige verhaal. Echt even doen!

Er staan nog méér bijzondere verhalen op de site van Voedselbanken Nederland. Klik hier.

21

Interessant om terug te lezen of te luisteren
Een mooi sfeerartikel in het AD Amersfoort van Iris van den Boom over onze
voedselbank. Het artikel dateert alweer van juli vorig jaar en werd net na de vorige
editie van onze VoedNood gepubliceerd. We willen het u niet onthouden, want de
sfeer is nog steeds hetzelfde. Er komen vrijwilligers én klanten aan het woord.
Leven van 50 euro per week, ofwel 7,14 euro per dag. Voor veel mensen in Nederland
is het de realiteit. Om een beetje te begrijpen hoe dat is, zijn Rotterdamse raadsleden
uitgedaagd om ook een of twee weken zo te leven. Een RTL-artikel over zelf ervaren
hoe armoede voelt.
Torenhoge zorgkosten brengen Nederlanders in ernstige geldproblemen. En dat kan
verregaande gevolgen hebben, blijkt uit groot onderzoek van RTL Nieuws. Mensen
moeten hun huis verkopen, een scheiding aanvragen om de kosten te verdelen of
kunnen niet meer op vakantie.
Arme mensen lijden niet het meest onder hun armoede, maar onder de aantasting
van hun waardigheid. Ook hulpverleners dragen daaraan bij: zij richten zich conform
de regels op het versterken van financiële posities zonder aandacht voor de mens en
diens gevoelens. Een artikel op socialevraagstukken.nl.
In Amersfoort kunnen mensen met schulden een beroep doen op een lokaal saneringsfonds, zo meldt het AD. Stadsring51 koopt met geld uit het fonds alle schulden af bij
grote schuldeisers, zoals de belastingdienst. Daarna hebben cliënten alleen nog te
maken met Stadsring51 als schuldeiser, waarmee ze één afbetalingsregeling treffen.
Bijna twee op de drie basisschoolleraren heeft leerlingen in de klas die in armoede
leven, staat op nu.nl. Deze groep leerlingen presteert aantoonbaar slechter dan
klasgenoten. Dat blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek onder zevenhonderd Nederlandse leerkrachten. Het gaat gemiddeld om twee kinderen per klas.
Jean-Pierre Geelen schreef een column in De Volkskrant met als titel ‘De slavernij is
terug, de muisklik is de nieuwe zweepslag‘. Hij blikt dringend terug op de zeer aangrijpende film ‘Sorry, we missed you’, van regisseur Ken Loach. Komt u de film nog ergens
tegen: een aanrader. Maar wees gewaarschuwd: je wordt er heel verdrietig van…
Ben Boksebeld heeft zelf als kind ervaren hoe het is om arm te zijn. Nu doet hij onderzoek naar armoede. Hij vertelt daarover in Tubantia: „Stress maakt dat je een kort
lontje krijgt en als een kip zonder kop aan de slag gaat. Als je in armoede leeft, is dat
funest.” Hij heeft een training ontwikkeld voor docenten, om armoede te herkennen.
Op nos.nl een artikel over een wetsvoorstel waar de Tweede Kamer mee heeft
ingestemd: scholen mogen leerlingen niet meer uitsluiten van een schoolreisje of
buitenlandse reis als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De
Eerste Kamer moet nog wel instemmen met het plan.
Op 11 januari jl. interviewde Roel Mulder op Golfbreker Radio onze Cieka Galenkamp
over de stand van armoede en het armoedebeleid in Amersfoort. Het interview begint
op 8 minuten en duurt tot 32 minuten. Het is een goed gesprek waarin Cieka onder
andere vertelt over de actuele problemen waar onze klanten tegenaan lopen.
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Compliment voor onze intakers!
Op initiatief van de
Gemeente Amersfoort wordt door
verschillende lokale
organisaties regelmatig overlegd over
hoe we armoede
kunnen bestrijden.
Deelnemers aan dat overleg zijn wijkteams, klantmanagers, minimacoaches, de afdeling Arbeidsintegratie van de gemeente, Stadsring51, Caritas,
Noodfonds, Protestantse kerken, en ook Cieka van
onze voedselbank is erbij. Het streven is om zo
laagdrempelig mogelijk te werken en de organisaties goed op elkaar af te stemmen.
In december was er een bijeenkomst waar medewerkers van Movisie verslag uitbrachten van hun

onderzoek naar klantreizen van mensen die in
Amersfoort met armoede te maken hebben.
Er kwamen diverse verbeterpunten naar voren,
zoals geen goede afstemming, te lange wachttijden, slecht imago, hoge drempels en dergelijke. Maar over onze voedselbank waren alleen
maar positieve geluiden te horen. Er werd
gezegd dat wij kijken naar het verhaal achter de
armoede, dat wij mensen direct hulp geven, dat
we daarmee heel veel vertrouwen wekken en
dat mensen daardoor bereid zijn om hulp en/of
een verwijzing te accepteren. Wij kijken naar
het besteedbaar inkomen en dat geeft mensen
lucht. Kortom, mensen zijn heel goed af als ze
zich melden bij Voedselbank Amersfoort.
Vooral een mooi compliment voor onze
intakers!

Wilt u voor ons inzamelen?
Deze keer leggen wij onze focus op:

Ons FocusProduct

BLIKKEN OF POTTEN GROENTE
Het is altijd fijn om voldoende blikken of potten groente
op voorraad te hebben, vooral in tijden dat er niet
zoveel verse groenten worden aangeleverd.

WILT U ONS
STEUNEN?
Ons bankrekeningnummer:
NL 20 RABO 012 15 79 689
ten name van
Stichting Voedselfocus
te Amersfoort

Makkelijk doneren via onze website
Als u ons wilt steunen, kunt u doneren via iDeal op onze website.
Donaties die op deze manier worden gedaan, komen anoniem bij ons
binnen. Wilt u graag laten weten dat u ons een warm hart toedraagt?
Stuur dan ook een mailtje naar info@vbamersfoort.nl en vertel
meteen of we uw gift mogen publiceren: dat doen we met alle plezier.
Stichting Voedselfocus Amersfoort heeft een ANBI-verklaring. U kunt
uw gift dus aftrekken bij uw inkomstenbelastingaangifte.
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Uw logo op onze busjes?
Voor een vast bedrag per jaar rijden wij met uw logo rond. Dat doen
wij 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
@VoedselbankAmersfoort

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

