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Voedselbank in coronatijd:  

Dóórgaan, maar hoe? 
 
En dan opeens is er een zeer besmetteli jk coronavirus… Allemaal zo min mogelijk de 
deur uit,  alleen mensen met cruciale beroepen mogen blijven werken. Tja, daar sta 
je toch even van te kijken als voedselbank. Wat nu?  
 

We kunnen toch moei-
lijk onze klanten in de 
steek laten, want dat 
voedselpakket hebben 
ze dringend nodig. 
Maar we werken ook 
met veel wat oudere 
vrijwilligers die een 
groter risico op be-
smetting lopen. Het 
heeft heel wat hoofd-
brekens gekost en dat 
doet het eigenlijk nog 
steeds. Hoofd Bedrijfs- 

voering Annita van 
Nieuwenhuizen en 
Hoofd Intake Cieka 
Galenkamp vertellen 
over de enorme im-
pact op het werken 
binnen een voedsel-
bank in deze vreemde 
tijden. Een interview 
op 1,5 meter afstand. 
We doen het keurig. 
Maar al dat afstand 
houden was wel even 
wennen…    

INHOUD 
o.a. 

Annita van Nieuwenhuizen Cieka Galenkamp 
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Annita: “Toen het coronavirus nog maar net was 
uitgebroken, hebben we eerst flyers met voor-
schriften in verschillende talen opgehangen: goed 
je handen wassen, in je elleboog niezen, papieren 
zakdoekjes gebruiken enzovoort. We serveerden 
geen koffie en thee meer, alleen een kartonnen 
bekertje water. We hebben tijdschriften weg-
gehaald en ontsmettingsmiddelen neergezet. We 
vonden dat we al heel goed bezig waren, maar 
ruim een week later drong de ernst van de situatie 
pas echt door en vroegen wij ons af: is het nog wel 
verantwoord om open te blijven?”  
 
Een verantwoordelijkheid voor de 
klanten…  
Toen de lockdown werd aangekondigd, waren 
er twee grote hobbels. Sowieso voelde iedereen 
een morele plicht naar onze klanten toe. Cieka: 
”We zijn er niet voor niets. Klanten moeten vaak 
heel wat overwinnen om bij ons te komen, en ze 
hebben dat extra voedsel gewoon nodig, zéker 
als je ook nog eens een gezin hebt. We hebben 
overlegd met het bestuur en besloten: we gaan 
door zolang het kan. We hebben gemerkt dat de 
crisis onze klanten zwaar is gevallen. Iedereen 
was bedrukt en maakte zich duidelijk ernstig 
zorgen.” Ze kijkt naar Annita: “Maar open blijven  

betekende vooral voor het bedrijfsproces nogal 
wat. Anderhalve meter is dan opeens heel veel!” 
 
Én een verantwoordelijkheid voor de 
vrijwill igers!  
Annita is verantwoordelijk voor het bedrijfs-
proces en knikt instemmend: “We wilden het 
absoluut zo veilig mogelijk doen, voor onze 
klanten én voor onze vrijwilligers. Het gros van 
de vrijwilligers is wat ouder en loopt extra risico 
op besmetting. Een aantal heeft zich dan ook 
afgemeld, vaak tegen hun zin in. Ze missen toch 
hun dagelijkse of wekelijkse ritme en willen het 
liefst blijven helpen. Eerst was de regel van 
Voedselbanken Nederland dat mensen ouder 
dan 80 jaar niet meer zouden moeten werken. 
Die leeftijd werd na een tijdje verlaagd naar 70 
jaar. Je wilt niet weten om hoeveel vrijwilligers 
het dan gaat!” aldus Annita. “Wij voelen ons 
zeer verantwoordelijk voor hen en hebben ze 
regelmatig op het hart gedrukt dat ze echt niet 
hoeven te komen als ze dat niet willen. Maar 
uiteindelijk kunnen én willen wij niets verbieden 
en een deel kwam dus toch gewoon werken. 
Aan mij de taak om het werken dan ook zo veilig 
mogelijk te organiseren. En dat is gelukt: we zien 
nu steeds meer vrijwilligers terugkomen.”    

  

 

Cieka en Annita in het magazijn, waar de afgelopen maanden gewoon gewerkt werd,  

voornamelijk door vaste vrijwilligers 
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Snel, veil ig en eenvoudig  
Annita kan er nu wel om lachen, maar ze heeft 
er wel een nacht slecht van geslapen toen ze 
besefte dat het hele uitdeelproces anders georga-
niseerd moest worden. “We kregen om de paar 
dagen nieuwe inzichten. In eerste instantie was 
het belangrijkste om de klanten zo min mogelijk 
binnen te hebben en zo snel mogelijk een pakket 
mee te geven. Een geluk bij een ongeluk was het 
vertrek van Sandd, dat het magazijn naast ons 
huurde. Het was net leeggeruimd en dankzij de 
medewerking van Sandd en Amfors, eigenaar van 
het pand, konden we deze grote ruimte meteen 
gebruiken. Er zat nog een tussendeur en die 
hebben we van het slot gedraaid.” Door deze 
extra ruimte was het mogelijk om eenrichtings-
verkeer in te stellen voor het afhalen van de 
pakketten. Aan de ene kant erin, een looppad 

volgen langs het raam, snel een pakket aanpak-
ken, en aan de andere kant er weer uit. Annita: 
“Snel, veilig en eenvoudig, dat was en is ons 
motto. En ik moet zeggen dat onze klanten heel 
erg hebben meegewerkt. Ze hebben zich aan 
onze regels gehouden en we hebben bijvoor-
beeld geen lijnen hoeven trekken: ze gingen als 
vanzelf op anderhalve meter van elkaar staan.” 
 
Eérst hulp bieden 
Cieka: “Normaliter registreren we via een laptop 
wie er allemaal langskomen voor een pakket, of 
ze op herintakegesprek moeten komen en of er 
bijzonderheden zijn. Klanten krijgen vaak een 
nieuwsbrief, maar worden ook wel eens uit de rij 
gehaald om iets te bespreken, bijvoorbeeld als 
een fonds een aanvraag heeft goedgekeurd. 
Maar dat kost tijd en dat wilden we nu niet.     

 

Veel extra hulp aangeboden  Hamstergedrag…  

 

 

 
   
Onze voedselbank kreeg tientallen mailtjes 
en telefoontjes van mensen die wilden 
helpen. Vaak omdat ze nu toch even geen 
werk hadden en graag wat zinnigs wilden 
doen. Ook kregen we hulp van vrijwilligers 
van de kledingbank die een tijdje gesloten 
was. We waren diep onder de indruk van het 
aantal hulpaanbieders. In het begin hebben 
we er weinig gebruik van gemaakt, omdat 
het bedrijfsproces zoveel eenvoudiger werd. 
We voelden ons bijna schuldig om ze af te 
wijzen. Maar na verloop van tijd hebben we 
een flink aantal mensen benaderd voor 
het tijdelijk bezorgen van pakketten bij klan-
ten thuis en het vooraf inpakken van de 
pakketten. Echt heel blij met al deze hulp! 

 

 Toen de coronacrisis net uitbrak, werd er 
veel gehamsterd in de supermarkten.  
Als er al wat overbleef, waren het merk-
producten, die eigenlijk te duur zijn voor 
onze klanten. Wij merkten het ook in de 
aanvoer van producten. De eerste twee 
weken kregen we vrijwel geen brood 
binnen. Maar toen de bakkers massaal aan 
het bakken sloegen, was er weer veel over! 
Krattenvol brood kregen we. Gelukkig was 
het mooi weer en konden we de enorme 
voorraad buiten op het parkeerterrein 
zetten met de boodschap ‘Pak maar wat je 
nodig hebt’, en dan nóg bleef er veel over. 
Een paardenboerderij en de vogelopvang in 
Soest waren er blij mee… 
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Bovendien wilden we geen gesprekken voeren, 
omdat we dat niet meteen veilig konden doen.” 
Er werden dus geen herintakegesprekken meer 
gevoerd: bij vaste klanten werd het pakket 
gewoon verlengd. Nieuwe klanten die zich 
meldden hoefden in de eerste hectiek alleen 
contactgegevens op te geven en kregen geen 
intakegesprek. Cieka: “De schrik voor het virus 
was al groot genoeg. Wij hebben gezegd: we 
helpen iedereen die in de problemen komt en 
checken later wel eens of mensen ook daad-
werkelijk in aanmerking komen voor een pakket. 
Ik denk dat we daar veel klanten een groot 
plezier mee hebben gedaan.”  
 
Géén keuzemogelijkheden  
Om het uitdelen zo efficiënt en snel mogelijk 
te doen, kreeg iedereen in het begin hetzelfde 
pakket. Grote gezinnen mochten twee keer in de 
week langskomen. Annita: “Ook het proces van 
het inpakken van de pakketten voorafgaand aan 
het uitdelen moest op de schop. Kleinere teams 
en dan wat vaker per dag aan de slag, verder uit 
elkaar werken… we werden per week strenger. 
Er werden zoveel mogelijk kleine pakketjes 
vóóraf klaargemaakt: een pakketje vlees, een 
pakketje groente, enzovoort. Tijdens het uitdelen 
twee tafels tussen de uitdelers en de klanten en 
alle pakketjes werden van afstand aangereikt.” 
Ook werd klanten verteld dat ze gewoon alles 
mee moesten nemen en pas thuis uitpakken. 
“Voorheen konden klanten kiezen wat ze mee 
wilden nemen, maar dat kost tijd. Dan maar 
alles meenemen en desnoods wat aan je buren 
geven.”  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ietsje meer op maat  
Nu we een paar weken verder zijn, en wat 
ervaringen rijker, kan er meer maatwerk 
geleverd worden. Annita: “Er zijn inmiddels 
twee verschillende pakketten - voor kleine en 
voor grote gezinnen - en we registreren weer 
wie een pakket komt halen, zij het nu achter 
een ‘spatscherm’.” Cieka vult aan: “Klanten 
die het moeilijk vinden om zelf langs te 
komen, bijvoorbeeld omdat ze gezondheids-
klachten hebben, kunnen vragen of een 
pakket thuis kan worden bezorgd. Dankzij de 
hulp van de tijdelijke vrijwilligers lukt dat nu 
meestal wel, maar als die straks weer aan het 
werk gaan moeten we het afbouwen. Het is 
voor ons een enorme klus erbij om al dat 
bezorgen te organiseren. We hebben twee 
vaste vrijwilligers die hier elke week uren mee 
zoet zijn.” 
 
Nieuwe klanten op gesprek  
Inmiddels zijn de spreekkamers op het kantoor 
‘corona-proof’ gemaakt. Cieka: “Er staan 
dubbele bureaus en ook twee beeldschermen 
waardoor onze intakers en klanten op    

Het voelt wél een 
beetje dubbel… 

  
 
 
 
 
En ja, dan voelt het heel dubbel dat we 
vooral de eerste weken van de crisis veel 
(verse) producten kregen van horeca-
bedrijven, groothandels, bedrijfskantines, 
bioscopen, noem maar op. Tuurlijk, 
superblij mee en wat mooi dat ze aan ons 
denken, maar ook wat een vreselijke 
aanleiding! We hopen dat al die bedrijven 
straks weer gewoon omzet kunnen 
draaien en dat wij hun werknemers niet 
als klant hoeven te verwelkomen.  
  
Toch, mocht het nodig zijn: we helpen 
iedereen die onder onze criteria valt. 

Afstand houden, van elkaar en van de klanten 
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afstand met elkaar mee kunnen kijken. Na elke 
klant wordt schoongemaakt. Daardoor is het nu 
mogelijk om weer met de klant te praten.  
Hard nodig, want we willen niet alleen een 
pakket geven, maar ook meekijken of er 
oplossingen te vinden zijn voor hun  
financiële problemen.” En gedreven  
als ze is als het om de klanten gaat  
vervolgt ze: “Het is sowieso prettig  
om kennis te maken met de nieuwe  
klanten en interessant om te kijken  
waar hun problemen door zijn ont- 
staan. Wij hebben inzage in wat er in  
onze maatschappij fout gaat en willen  
graag meedenken om daar een oplossing voor  
te zoeken.” 
 
Langzamerhand weer terug  
Nu het aantal besmettingen terugloopt, voelt het 
ook voor de vrijwilligers die thuisbleven weer 
goed om te komen helpen. “Onze communicatie-
medewerkster heeft ze elke week een nieuws-
brief gestuurd met de laatste ontwikkelingen 
en op het intranet filmpjes geplaatst. Daardoor 
bleven ze toch betrokken bij onze organisatie”, 
vertelt Annita. “Twee van onze vrijwilligers heb-
ben een actie georganiseerd om de ‘thuisblijvers‘ 

te laten weten dat we begrijpen dat ze thuis 
moesten blijven, maar ze wel heel erg missen. 
Ze kregen een klein pakketje thuisbezorgd. 

We merken dat al deze acties heel erg zijn 
 gewaardeerd. Eind mei hebben we alle 

 vaste vrijwilligers die zijn blijven werk- 
ken bedankt met een pakketje.  
 Echt, een dikke pluim! Zonder hen   
 hadden we het niet gered.” 

 
 Onzekere toekomst  

  Het uitdelen zal de komende tijd nog  
 wel even gaan zoals het nu is georgani- 

seerd. Cieka: “Maar het liefst ontvangen  
we onze klanten weer gezellig met een kopje 
koffie en een praatje. Dat maakt het bezoek wat 
minder zwaar.” Annita vult aan: “En dan zijn we 
ook weer van die lange rijen af. Hoewel, we 
hebben geen idee hoeveel extra klanten we nu 
krijgen. Misschien moeten we wel een dag extra 
open of zo.” Ze kijkt een beetje zorgelijk: “Maar 
dan hebben we ook weer méér vaste vrijwilligers 
nodig, want de ploeg van nu is er al zo druk 
mee. Afijn, we zien wel waar het naartoe gaat. 
Vooralsnog kunnen we het goed redden en zijn 
mensen blij met de boodschappen die ze 
meekrijgen.”    

  

 

  

“We willen 

meedenken om 

oplossingen te 

zoeken.” 

Het kaartje bij een pakketje voor de ‘thuisblijvers’ 
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Bijzonder: vrijwilligers voedselbanken cruciaal! 
 

Toen de lockdown werd ingesteld, werd een 
aantal beroepen bestempeld als cruciaal, 
zoals die in de zorg, supermarkten en diverse 
andere bedrijfstakken die beslist nodig zijn. 
In eerste instantie wisten we niet waar we als  

voedselbanken toe behoorden, maar al snel 
kregen ook wij de melding dat wij ‘officieel’ 
door mochten werken. En dat terwijl we een 
vrijwilligersorganisatie zijn. Is dat niet 
bijzonder? Wij vinden van wel! 

 

 
 
 

Toch een beetje feest, dankzij het Jarige Job-pakket 

  
Vanaf het begin van de crisis hebben we ons geconcentreerd op het 
uitdelen van voedsel, dat is tenslotte onze basistaak. Al het andere 

hebben we even geparkeerd, op één uitzondering na: het verjaardags-
pakket voor kinderen tot 18 jaar. Stichting Jarige Job stelt voor elk kind 
dat jarig is een mooi pakketje samen met een cadeautje en allemaal 

leuke dingen om een gezellige verjaardag te kunnen vieren, zoals 
slingers en dergelijke. Wij mogen deze dozen altijd uitdelen en konden 

het niet over ons hart verkrijgen om dit stop te zetten. Hans Bosboom 
organiseert deze actie en Michèl Wehkamp zorgt ervoor dat de dozen door tijdelijke vrijwilligers 
zoveel mogelijk bij klanten worden thuisbezorgd. Dus tóch een beetje feest, ondanks de crisis!  

Het kaartje bij een pakketje voor de ‘doorwerkers’ 



 
 7 

 

In Amersfoort veel nieuwe klanten sinds de coronacrisis 

 
 Veel klanten krijgen bij ons maar tijdelijk een 

voedselpakket, meestal om even een periode te 
overbruggen omdat bijvoorbeeld een aanvraag 
voor een uitkering nog niet is afgerond. Het 
verloop is daarom groot. Maar waar we gemid-
deld zo’n 25 nieuwe klanten per maand krijgen, 
zijn dat er sinds begin maart al zo’n 150! Als dit 
een voorbode is van wat ons de komende 
maanden te wachten staat, kunnen we onze 
borst natmaken. We hopen dat iedereen die 
financiële problemen krijgt vroegtijdig hulp 
zoekt, hetzij bij ons, hetzij via andere hulporga-
nisaties. Een handige site is Geldcheck033. 
 

Doe mee met onze supermarktactie! 

Natuurlijk hopen wij dat bedrijven, organisaties en particulieren ons blijven 
steunen, zodat we voldoende producten uit kunnen delen. Begin maart 
hebben we nog een supermarktactie gehouden: gelukkig maar, want 
daardoor was ons magazijn goed gevuld toen de coronacrisis losbarstte.  
Maar de schappen worden alweer wat leger en we willen niet meteen alle 
financiële donaties gebruiken: we verwachten tenslotte een zwaar jaar.  

We houden dus weer een supermarktactie en wel op 27 juni: doe ook mee!  
 

 

Geen open spreekuur, maar op afspraak 

 
  

Ons intaketeam staat een drukke tijd te 
wachten. Er is geen open spreekuur, om te 
voorkomen dat de wachtkamer vol zit met 
mensen. De gesprekken met klanten worden 
op afspraak gemaakt: elk uur eentje. Normaal 
gesproken duurt een gesprek al gauw een half 
uur. Daarna moet worden schoongemaakt. 
En ook al draait het intaketeam weer met 
een bijna volle bezetting, het zal wel even 
duren voordat alle nieuwe klanten langs zijn 
geweest. Tussendoor worden ook bestaande 
klanten uitgenodigd voor een herintake- 

gesprek. Normaal gesproken komen ze daar 
elke drie maanden voor langs, maar door de 
coronacrisis zijn die gesprekken op een laag 
pitje gezet. In totaal zijn er ruim 600 klanten 
te gaan… Werk genoeg dus! 
 
Hulp van budgetcoaches  
Om de grootste drukte op te vangen, krijgen 
we gelukkig hulp van een paar budgetcoaches 
van Stadsring 51. Nadat ze zijn ingewerkt, gaan 
ze tijdelijk meedraaien met het intaketeam, 
voornamelijk in de middaguren.  

  

Actuele cijfers 

Nieuwe instroom 

Aantal weekklanten 

Aantal maandklanten 

circa 
150 

circa 
500 

circa 
80 

https://www.geldcheck033.nl/
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V o e d s e l b a n k  i n  c o r o n a t i j d  

Voor klanten even geen keuzemogelijkheden 

meer, maar meenemen wat wordt aangereikt. Dat 

werkt het snelst. 

Logistiek was er maar druk mee! In april en mei 

kwamen grote hoeveelheden verse spullen binnen 

van ondernemers die het niet meer kwijt konden. 

Begin maart werd veel gehamsterd. We maakten 

ons zorgen: hebben we genoeg spullen voor de 

pakketten? We hebben zelf maar brood gekocht. 

De inhoud van het pakket wordt de dag van 

tevoren bepaald en alvast in tassen gedaan. Dat 

gebeurt in verschillende ploegendiensten. 

Na de eerste hamsterweek kwam er héél veel 

brood binnen… We hebben het maar buiten 

neergezet, zodat klanten zelf konden pakken. 

Het AE-team en de kledingbank, die bij ons in het 

gebouw zitten, zijn dicht in deze periode. En dus 

komen ze ons helpen. Top! 
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V o e d s e l b a n k  i n  c o r o n a t i j d  

Onze Adrie kreeg zomaar een donatie van 50 euro 

van iemand met wie hij op straat in gesprek raakte. 

Annita neemt het graag aan. 

Anne en Eddy bedachten een hartverwarmende 

actie voor de vrijwilligers die niet konden of 

mochten werken tijdens deze coronacrisis. 

Er was ook interesse vanuit de gemeente: burge-

meester Bolsius stuurde een app’je met een dank-

woord en wethouder Van Eijk kwam even langs. 

Opeens twee medewerkers van Stadscafé in de 

uitdeelhal: luxe broodjes voor de vrijwilligers 

tijdens hun werk. Lief! 

Koffiedrinken ziet er ook heel anders uit nu: even 

snel en natuurlijk op 1,5 meter afstand van elkaar! 

Een kwestie van even wat harder praten… 

Bezorgers van pakketten krijgen een karretje mee 

bij het afhalen en net als bij een gewone 

supermarkt wordt het keurig schoongepoetst. 
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Eierenactie Rotary brengt ruim 16.000 euro op! 
 

De zeven Rotaryclubs in Amersfoort, Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel hebben gezamenlijk 
actiegevoerd voor de lokale voedselbanken. Doel was om zoveel mogelijk geld op te halen voor de 
voedselbanken, zodat zij daar eieren voor kunnen kopen, een product dat maar zelden wordt 
aangeleverd. Het uiteindelijke bedrag dat aan de drie voedselbanken wordt overgemaakt is een 
mooie 16.102 euro. Met dit bedrag kunnen wij, naast de inkoop van eieren, ook andere producten 
aanschaffen die hard nodig zijn, juist nu het aantal klanten flink toeneemt. 

 
De Rotaryclubs hebben in deze coronacrisis extra 
aandacht gevraagd voor klanten van de voedsel-
bank. Henk Jan Witteveen van Rotaryclub 
Amersfoort Stad: “Klanten moeten echt wel even 
wat overwinnen om een voedselpakket aan te 
vragen. Ze nemen die stap tóch, omdat ze het 
anders niet redden. En nu zijn er door de crisis 
ook nog aardig wat klanten bij gekomen. 
Voedselbanken krijgen de meeste producten 
gedoneerd, maar kunnen daar niet altijd een 
volwaardig pakket van samenstellen. Wij hebben 
gevraagd waar de meeste behoefte aan is, en in 
feite komt dat neer op geld. Daarmee kunnen de 
voedselbanken zelf kopen waar een tekort aan 
is.” Omdat de actie rond Pasen speelde, is als 
thema ‘eieren’ gekozen. Vrijwel iedereen lust en 
mag eieren en het is een veelzijdig product. 
 
Bedrag werd verdubbeld  
De online actie is door de Rotary breed uitgezet 
in de regio. Dat leverde vele donateurs op die de  

klanten van de voedselbank graag willen helpen. 
Het bedrag dat bij elkaar werd gesprokkeld is 
door de zeven Rotaryclubs verdubbeld, met 
16.102 euro als eindresultaat. Het bedrag werd 
dinsdag 9 juni symbolisch overhandigd. Het geld 
zal volgens een verdeelsleutel worden verdeeld 
over de drie voedselbanken in Amersfoort, 
Leusden en Woudenberg. 
 
Erg bli j  met de opbrengst  
Annita van Nieuwenhuizen van Voedselbank 
Amersfoort: “Het voelt heel dubbel. We kregen 
veel mooie spullen binnen, maar dat had door de 
crisis een vervelende achtergrond. Wij zien deze 
leveranciers natuurlijk liever niet terug als klant. 
Maar we zien wel een toeloop, en daar maken 
wij ons grote zorgen over. Wij willen iedereen 
kunnen helpen die zich bij ons aanmeldt. Daarom 
is het fantastisch dat we zo’n prachtig bedrag 
gedoneerd krijgen. Iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen: ontzettend bedankt!” 

 

 

 

 
  

Henk Jan Witteveen, Eric de Graaf en Frank de Bruijn van Rotary Amersfoort overhandigen het bedrag  voor de 

eieren symbolisch aan bedrijfsleider Annita van Nieuwenhuizen; in totaal 16.102 euro. 
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Nieuwe klanten, andere hulpvragen? 

 
Door de coronacrisis krijgen we nieuwe klanten binnen, met andere verhalen dan normaal.  
Hoe komt het dat zij een voedselpakket moesten aanvragen?  
 

Als zzp ’er twee banen kwijt   Net aangekomen in Nederland  

  
  

 
Hij is een veelgevraagde zzp’er bij evene-
menten en had daarnaast een kleine baan 
bij een horecabedrijf. Door de crisis zijn er 
voorlopig geen evenementen meer en het 
horecabedrijf waar hij een vast contract had 
is vorige maand failliet gegaan. Hij heeft 
nu een uitkering van 1.050 euro via de 
‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers’ (TOZO), maar dat is te weinig 
om zijn verzekeringen en hypotheek van te 
kunnen betalen. De hypotheekbetaling is 
drie maanden opgeschort, maar hij zal het 
bedrag met terugwerkende kracht toch 
moeten betalen. Hij probeert uit de rode 
cijfers te komen door het aanvragen van 
allerlei toeslagen. Nu de horeca weer open 
is, solliciteert hij intensief naar werk daarin. 
 

  
Ooit waren ze vanuit ons land naar het 
buitenland geëmigreerd. Ze hebben er lange 
tijd gewoond, maar de ouders zagen voor de 
kinderen een betere toekomst in Nederland. 
Begin maart arriveerden ze hier, na vele 
maanden van voorbereiding. Er was een 
baan geregeld voor de man en de kinderen 
waren ingeschreven bij een school. Maar 
toen kwam het leven stil te staan door 
de lockdown. De baan ging niet door en 
de kinderen konden niet naar school om 
nieuwe vrienden te maken. Het was moei-
lijk om te wennen in ons land en ook om 
erachter te komen hoe de sociale wetgeving 
hier in elkaar steekt. De voedselbank wees 
hen de weg, waardoor ze over drie maanden 
zonder voedselpakket verder kunnen.  
 

   

Optredens afgezegd  
 

Hotel dicht, baan kwijt  
  

  
 
Zij is muzikant, die als zzp’er veel gevraagd 
werd op feesten en in de horeca. Alle 
optredens werden in maart afgezegd. 
Ze woont samen met haar zoon die vlak voor 
de coronacrisis een baan had gekregen. Zijn 
werkgever moest sluiten tijdens de crisis en 
dus werd hij in zijn proeftijd ontslagen. Op 
korte termijn kan zij weer als muzikant aan 
de slag. Haar zoon gaat opnieuw solliciteren 
bij de bewuste werkgever, die nu weer open 
is. Er is een grote kans dat deze klant binnen 
een paar maanden geen voedselpakket 
meer nodig heeft. 
 

  
Zij had twee kleine baantjes waarmee ze net 
rond kon komen. Een van die baantjes als 
schoonmaakster raakte ze kwijt, want het 
hotel waar ze schoonmaakte moest in de 
coronatijd sluiten. Ze heeft een paar maan-
den onder het bestaansminimum geleefd, 
voordat ze de moed had zich bij de voedsel-
bank te melden. Ze liep een achterstand op 
in het betalen van de huur en van verzeke-
ringen. Na aanmelding bij de voedselbank 
hebben we haar ondersteund om WW aan 
te vragen. Ook krijgt ze hulp van Stadsring51 
om haar financiën weer op orde te krijgen. 
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Wát? Hóeveel?  
 

Wat een enorme verrassing! Een aantal leerlingen van GSG Guido VMBO kwam op  
5 juni bij ons langs om te vertellen hoeveel geld de klassen 1 t/m 3 hadden opgehaald door te 
sporten en zich daarvoor te laten sponsoren. De spanning werd nog even opgevoerd door het 
bedrag van achteren naar voren op te schrijven, maar uiteindelijk werd het totale bedrag 
onthuld: € 15.268,84. Wát? Hóeveel? Ja echt waar! We konden het bijna niet geloven... 
 

 
 
Tóch een actie, en wat voor één…!  
Elk jaar komen meerdere klassen van het Guido 
bij ons langs. We vertellen dan onder andere 
dat er ook in ons land veel mensen zijn die het 
financieel gewoonweg niet redden en die een 
tekort aan eten hebben. Dat maakt meestal aar-
dig wat indruk, wat zich vertaalt in een fanatieke 
inzameling van producten. Vorig jaar haalden ze 
ongeveer 948 pakken pasta en rijst op. Nu het 
coronatijd is, kunnen we niemand ontvangen, 
maar wat geweldig toch dat onze klanten niet 
vergeten worden. Sportdocenten Matthijs 
Noteboom en Stefan de Jonge organiseerden 
een sponsoractie. En wat voor één! 
 
Sporten voor geld  
Leerlingen van de klassen 1 t/m 3 werden uitge-
daagd om zich te laten sponsoren voor het aantal 
kilometers dat ze konden halen met een sport 
naar keuze. De één koos voor hardlopen, de 
ander voor fietsen en er werden ook vele kilo-  

meters afgelegd met longboarden. Het aantal 
kilometers werd bijgehouden met de app Strava. 
En om ze extra te motiveren kon de leerling die 
het meeste geld binnenhaalde een leuke prijs 
winnen, dankzij Broekhuis: een weekend lang 
met de ouders in een Ford Mustang rijden, of 
een jaar contributie voor een sportclub.  
Stefan schreef een blog over de actie en op RTV 
Utrecht is een leuk filmpje te vinden van een 
aantal leerlingen in actie.  
 
Wát? Hóeveel?  
Op 5 juni kwam een aantal leerlingen langs om 
het totaalbedrag bekend te maken. We waren al 
blij geweest met pakweg 500 euro, maar het is 
een gigantisch bedrag geworden: ruim 15.000 
euro! En er druppelt nog steeds geld binnen, dus 
het wordt zelfs nóg hoger! Op de Facebook-
pagina van het Guido staat een filmpje van de 
uitreiking. Lieve, lieve, lieve leerlingen van het 
Guido: jullie zijn helden! Superbedankt!  

https://www.broekhuis.nl/
https://guido.nl/gym-op-guido-vmbo-in-coronatijd-met-een-knaller-van-een-afsluiter/?fbclid=IwAR3YJdhKlcMxd7mUeXB1dfi1qgCh5SBZSJnNNqbDjRs6uVbU1D5fwQ8OGmg
https://www.facebook.com/rtvutrecht/videos/694688397975963/?hc_ref=ARSMgxFK1JvuFGmZ1Tdsc7xnOD5tANBmikCHzVMSOTmmC9SnEcllPHQOQuIY9sUJGso&fref=nf
https://www.facebook.com/gsgguidovmbo/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4KMija6udA5QkxVp8OgssCXqNvGp8bH9VcvzAJdbxBGKOsgdPPQbuSKwdXjwziqOyXMEpWtsES7SvSEaOnEC259Xjfa9FsMSzAX0eCWbhSRMvpLXwQyoraiS2Ix4lDxv7kMIpaqDJsRToVL2WGTWj6J6uigmweeOe0GgDSwAFQq_Zfq6fXiKVrJ7aJzj-mMl--rJR2SHDxuasdLbah2DxCvMbxDhSDiadNuEViLo0vYkFvLm1croDlWXuq7pKTawV3nvZ6U33ZFqh9FQI7KkbiRsv7m8p_I9KAnf-bARz4WCgZ3yaHoqblMQikI0vkr-Ha-17FHEXq5dxRZGL0zs&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/gsgguidovmbo/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4KMija6udA5QkxVp8OgssCXqNvGp8bH9VcvzAJdbxBGKOsgdPPQbuSKwdXjwziqOyXMEpWtsES7SvSEaOnEC259Xjfa9FsMSzAX0eCWbhSRMvpLXwQyoraiS2Ix4lDxv7kMIpaqDJsRToVL2WGTWj6J6uigmweeOe0GgDSwAFQq_Zfq6fXiKVrJ7aJzj-mMl--rJR2SHDxuasdLbah2DxCvMbxDhSDiadNuEViLo0vYkFvLm1croDlWXuq7pKTawV3nvZ6U33ZFqh9FQI7KkbiRsv7m8p_I9KAnf-bARz4WCgZ3yaHoqblMQikI0vkr-Ha-17FHEXq5dxRZGL0zs&__tn__=K-R
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Kort nieuws 
 

Kom er maar eens op… 
We hebben tijdens de coronacrisis méér bezorgers dan 
normaal. Klanten die opeens ziek zijn, of die extra risico lopen, 
kunnen vragen of we het pakket thuis willen bezorgen. Dat kan 
momenteel, omdat veel mensen hulp hebben aangeboden 
omdat ze even geen werk hebben en ook zij helpen gewoon 
voor niks. Sterker nog: eventuele benzinekosten betalen ze zelf. 
Eén vrijwilliger bezorgt meestal op twee tot vijf adressen, maar 
hoe krijg je in de uitdeelhal zoveel pakketten op een handige 
manier bij elkaar gesprokkeld? Het winkelkarretje is al snel vol! 
Geertje hangt er simpelweg haken aan, zodat de tassen ook aan 
de buitenkant kunnen hangen en de pakketten makkelijker uit 
elkaar gehouden kunnen worden. Een lumineus idee dat nu ook 
door andere bezorgers wordt opgevolgd.  

 
 

Kartonpers scheelt véél ruimte! 
We krijgen veel producten aangeleverd in kartonnen dozen en 
ook al maken we alles plat en staan we er soms bovenop te 
springen, het blijft een hele toer om de stapel zo klein mogelijk 
te krijgen. Maar… dat probleem is inmiddels opgelost. We 
hebben een kartonpers in huis en dat scheelt heel veel ruimte. 
Anderhalve container vol wordt nu gereduceerd tot een pakket 
van pakweg 1 m2. Om storingen te voorkomen zijn een paar 
mensen opgeleid om het apparaat te bedienen. En dat werkt 
perfect!  

 
 

Een mooie kleurenprinter en een portioneerapparaat 
Om pakketten te kunnen uitdelen, moet je ook je organisatie 
‘aankleden’. In de loop van de jaren hebben we alles aardig op 
orde, vaak met tweedehands spullen die we gratis krijgen. Maar 
er gaat ook wel eens wat kapot. Na jarenlang gebruik van onze 
kleurenprinter (een krijgertje van toen nog C1000), gaf hij de 
geest. Het meeste printen we in zwartwit, maar soms is kleur 
ook wel fijn. We deden een oproep voor een nieuwe tweede-
hands kleurenprinter en binnen een week kregen we al een 
aanbod: een hele nieuwe printer zelfs! 
Een ander hulpmiddel kregen we aangeboden door bedrijfs-
leider Gerrit Timmer van AH Emiclaer: een portioneerapparaat, 
in de wandelgangen aan ‘hagelslagvulmachine’ genoemd. 
handig om grote partijen in kleinere porties te verpakken en dat 
mag natuurlijk ook wat anders zijn dan hagelslag… Komt goed 
van pas, want wij krijgen nogal eens grote hoeveelheden van 
een bepaald product binnen. 
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Kort nieuws 
 
Tuinen van Verbinding op bezoek 
Eind januari hebben we een groep vrijwilligers van Stichting 
Tuinen van Verbinding rondgeleid. Zij runnen een moestuin in 
de wijk Rustenburg en een groot deel van hun opbrengst gaat 
naar onze voedselbank. We hebben onder andere gesproken 
over welke groenten wel en welke niet populair zijn bij onze 
klanten. Hopelijk zijn ze weer extra gemotiveerd voor het 
nodige spit-, snoei- en oogstwerk. Als dank voor de rondleiding 
kregen we een aantal potjes zelfgemaakte, biologische 
tomatenjam, met appel, citroen, gember en vanille. Heerlijk! 
Zin om een keertje mee te helpen in de moestuin? Dat kan. 
Stuur een mailtje naar info@tuinenvanverbinding.nl. Het is leuk 
én gezellig om samen met anderen in de aarde te wroeten, met 
als uiteindelijk resultaat prachtige, verse groente!  
 

 
IT-team gaat ook gewoon door 
De coronatijd heeft zelfs nog een klein voordeel gehad voor 
ons IT-team, dat even rustig de tijd had om een aantal forse 
ingrepen in ons computersysteem uit te voeren. De IT’ers 
kunnen veel van hun werk makkelijk online doen en soms 
kwam één van hen even op de voedselbank om te checken 
of een bepaalde stap goed was gegaan. Inmiddels hebben ze 
ook gezorgd voor dubbele beeldschermen in de spreekkamers 
van het intaketeam.  

x 

 
Ook bij ons een ‘spatscherm’ 
Normaal gesproken registreren we altijd wie van onze klanten 
langs is geweest om een voedselpakket te halen en dan geven 
we meteen wat gerichte informatie mee, bijvoorbeeld over een 
aanvraag bij een fonds. In de eerste weken van de coronacrisis 
hebben we dat bewust niet gedaan, omdat registratie tijd kost. 
Inmiddels zijn we er weer mee begonnen, al staat de laptop nu 
achter een ‘spatscherm’ van doorzichtig plastic met onder het 
scherm een ‘doorgeefsleuf’. Eén van onze vrijwilligers heeft 
deze oplossing bedacht en geknutseld, zodat degene die achter 
de laptop staat, toch wat dichter bij de klanten kan komen om 
met ze te praten.  
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Al onze documenten en brochures zijn te vinden op onze website 

Nieuwsgierig naar onze brochures, flyers, jaarverslagen en andere documenten? De meest actuele 
versies zijn allemaal te vinden op onze website op de pagina Over ons/Onze documenten. 

https://www.facebook.com/DeTuinenvanverbinding/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHbNx5D7M_1HWRgXnGhE9wG_q0pqxmZ_koAe-iYqcSNzAVtkrHtJ9IDHEQJzL4OJlFYXeJIJkJYKacCIzMQtdKSPF4cIST1LyoYsLkdk1tXm4sylPmlBFE8hthGZe_uS7gxxs03zIcomfQJhhD38THcdCwjrmQhASaMTm3ZWjd783ehftLmr06hvkRGHM5Vem2u3tUtjI6GuTwQKv5WeW8BXR3_shRWkCrxxaR0FDQQgbl3So7HXLh7V_IN8f6zJGYDkLFkNe9RTPEMWbh8iEnxPH31DXaEIYBFgvGaq1guhTKEMojRaQNLmeU1Lza80yCfYshGYsh8tNOOI-unvA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/DeTuinenvanverbinding/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHbNx5D7M_1HWRgXnGhE9wG_q0pqxmZ_koAe-iYqcSNzAVtkrHtJ9IDHEQJzL4OJlFYXeJIJkJYKacCIzMQtdKSPF4cIST1LyoYsLkdk1tXm4sylPmlBFE8hthGZe_uS7gxxs03zIcomfQJhhD38THcdCwjrmQhASaMTm3ZWjd783ehftLmr06hvkRGHM5Vem2u3tUtjI6GuTwQKv5WeW8BXR3_shRWkCrxxaR0FDQQgbl3So7HXLh7V_IN8f6zJGYDkLFkNe9RTPEMWbh8iEnxPH31DXaEIYBFgvGaq1guhTKEMojRaQNLmeU1Lza80yCfYshGYsh8tNOOI-unvA&__tn__=K-R
mailto:info@tuinenvanverbinding.nl
https://voedselbankamersfoort.nl/over-ons/onze-documenten/
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Het is gelukt! De 5.000 euro is voor ons! 

  

Het was al te lezen op onze website en onze 
Facebook-pagina: we hebben de eerste prijs 
gewonnen met de stemactie van ING! 
 
Zaterdag 21 maart zou de feestelijke prijsuit-
reiking zijn, maar dat evenement werd door 
de coronacrisis vervangen door het toesturen 
van een cheque. Wij kregen in Amersfoort 
verreweg de meeste stemmen. Heeft u op ons 
gestemd? Ontzettend bedankt! 

 
 

 

Voedselbank Amersfoort in het nieuws 
 
We zijn de afgelopen periode regelmatig in de media verschenen, met veel dank  
aan de redacties. Hieronder een selectie. 
 

 
De Stad Amersfoort meldde: ‘Voedselbank Amersfoort blijft open’, en op dezelfde 
datum publiceerde AD Amersfoort een artikel over de tekorten bij de voedselbank 
door het hamstergedrag. 

 
De Stadsbron interviewde Annita. Ze benadrukt hierin onder andere dat als 
mensen willen helpen ze het beste wat geld kunnen doneren: ‘Daarmee kunnen 
wij zelf spullen kopen die we het hardst nodig hebben.’ 

 
Onze voedselbank was te zien in de populaire serie Oogappels, die zich afspeelt in 
Amersfoort. De opnamen vonden plaats in januari, en in de aflevering van 
26 maart is te zien dat ons pand en de uitdeelhal als achtergrond fungeren. 

 
Annita vertelde in De Stad Amersfoort over het eerste begin van de crisis en wat de 
impact was voor de voedselbank. Er zijn in Nederland zelfs voedselbanken die 
moesten sluiten! Wij konden open blijven, zij het met de nodige hoofdbrekens… 

 
Journalist Rob Smulders heeft begin april een kort filmpje van de voedselbank 
gemaakt voor De Stad Amersfoort. Cieka doet daarin onder andere een oproep: 
heb je het door de crisis moeilijk gekregen: meld je dan bij ons aan. 

 
In het tv-programma EenVandaag werd onder andere aandacht aan onze 
voedselbank besteed, maar ook Tom Hillemans van Voedselbanken Nederland 
kwam aan het woord. Het item over de voedselbank begint na pakweg 20 minuten.  

 
AD Amersfoort publiceerde een interview met Cieka en Annita. Hierin staat 
vooral het toenemende aantal klanten centraal: op die datum waren dat er 42. 
Nóg maar 42, zeggen we met de kennis van nu… 

26 maart 

16 maart 

31 maart 

24 maart 

3 april 

6 april 

8 april 

https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/winkels/329531/voedselbank-amersfoort-blijft-open-691506
https://www.ad.nl/amersfoort/tekorten-bij-voedselbank-amersfoort-door-hamstergedrag-we-hebben-wel-vijfhonderd-klanten~a3c05612/
https://www.destadsbron.nl/nl/Voedselband_wil_liever_geld_dan_goederen
https://www.npostart.nl/oogappels/26-03-2020/BV_101396176
https://www.npostart.nl/oogappels/26-03-2020/BV_101396176
https://www.destadamersfoort.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/333022/voedselbank-voorziet-zware-weken-en-vraagt-om-donaties-694854
https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/maatschappelijk/334255/drukke-tijden-voor-voedselbank-amersfoort-696121
https://www.npostart.nl/eenvandaag/06-04-2020/AT_2132237
https://www.ad.nl/amersfoort/coronacrisis-zorgt-voor-toestroom-aan-klanten-bij-de-voedselbank-in-amersfoort~ad43fc8f/
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Prachtige fotoreportage van ons werk! 

 

Net vóór de coronacrisis heeft fotografe Linda Bouritius een prachtige reportage van 
ons werk gemaakt. Als voedselbank mogen wij de foto’s vrij gebruiken.  
 
Linda is gespecialiseerd in trouwreportages, maar wil zich ook eens oriënteren op een ander gebied. 
Ze laat zich daarbij coachen door een gerenommeerde, buitenlandse fotograaf. Linda vroeg of ze bij 
ons een reportage mocht maken: voor haar een ervaring erbij en voor ons zonder kosten. Het 
mocht, met de restrictie dat er geen klanten zichtbaar zijn. En ziedaar, een prachtige reportage 
waarin Linda op zoek gaat naar ons verhaal. Ze weet net dat moment te pakken waar het om gaat 
en bewijst dat je ook schitterende beelden kunt maken zonder dat er klanten herkenbaar zijn.  

Hieronder een kleine selectie. © Linda Bouritius 

 

https://www.lindabouritius.com/
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Oók heel blij mee! 
 
Diverse organisaties, bedrijven en particulieren steunden ons.  
Een kleine greep… 

 
 

Rotary Amersfoort en Lions Club Amersfoort hebben regelmatige 
donaties toegezegd. Zo hebben wij voor het geld van de Rotary al een 
paar keer wasmiddel gekocht, want dat is erg duur voor onze 
klanten. Terwijl het algemene advies luidt om vaker je kleren te 
wassen nu het coronavirus rondwaart. 

 
Maartje Gerkema van de Nederlands Gereformeerde kerk in 
Amersfoort-Noord hoorde van Cieka dat onze klanten dringend 
verlegen zitten om menstruatieproducten; voor onze vrouwelijke 
klanten toch echt essentieel om te hebben. Dat bracht Maartje op 
het idee om via de kerk maandverband in te zamelen! De diaconie 
van de kerk heeft toegezegd om ons hiermee sowieso een jaar lang 
te steunen. Onze klanten reageren erg enthousiast! 

 
Blokker doneerde duizenden boodschappentassen. Heel blij mee, nu 
klanten de boodschappen meekrijgen in tassen die vooraf zijn gevuld. 
Door de levering van Blokker kunnen we weer een tijdje vooruit. De 
tassen hebben ook nog eens het keurmerk ‘I’m Green’. Overigens 
hebben we een flink deel naar Voedselbanken Nederland gestuurd 
om ze te verdelen over andere voedselbanken.  

 
Als wij bezoek krijgen, vertellen wij dat onze klanten altijd een 
feestdag achter lopen. De pepernoten komen ná Sinterklaas, de 
kerstkransjes komen ná de kerst. Maar... in april liep het deze keer 
anders. Van Sligro kregen wij een hele lading chocolade paaseitjes 
vóór de Paasdagen. Dat was nog eens leuk uitdelen! 

 
De week voor moederdag kregen onze weekklanten een bosje 
bloemen en nog wat andere verwennerijtjes mee voor zichzelf of 
voor hun moeder. De actie werd bedacht door een groepje 
studenten van de HU Amersfoort. Zij zochten sponsors en twee 
studenten deelden de bloemetjes uit. Het weer werkte ook nog 
eens mee en dus was het een vrolijke en fleurige bedoening bij ons 
op het parkeerterrein.  

 
In mei kregen we zo'n 600 kilo voedsel binnen van de Marokkaanse 
Gemeenschap: fruit, groente, kaas, eieren... Echt prachtige en 
gezonde producten en een feest om naar te kijken. Ook twee Turkse 
families doneerden allemaal levensmiddelen. En leden van de 

Indonesisch-Nederlandse kerkgemeenschap FMC Amersfoort doneerde 

voor € 420 aan goederen. Bedankt allemaal! 

https://www.facebook.com/sligro/?fref=mentions
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Berichtjes van klanten… 

Hier wat lieve reacties van klanten.  
Toch geen wonder dat we ons werk met zoveel plezier doen?  
 

 

 
   Klanten blij met een gesprek! 
   Vanaf eind mei houden wij weer gesprekken met onze klanten. En wat 
   goed om te merken: ze vinden het bijna allemaal leuk om langs te 
komen en elkaar één op één te kunnen ontmoeten. Niet alleen de nieuwe, 

maar óók de bestaande klanten die op herintake moeten komen. Dus geen 
negatieve insteek, maar vol goede moed naar een inhoudelijk gesprek!  

 

“Dankbaar voor de hulp geboden na ontslag ziekenhuis. Als risico- 
geval longpatiënt de hulp mogen krijgen. Weet er niet goed mee  
om te gaan, met zoveel liefde en gebaar. Zorg en liefde geven is  
en was mijn doel naar de medemens en nu zelf vragen om hulp in  
nood. Best moeilijk inmiddels 81 jaar oud. Nogmaals dank voor al  
deze vrijwilligers!” 
 
“Ben echt super blij met jullie van de voedselbank. Ik belde jullie vandaag  
met mijn verhaal. En kon meteen bij jullie een voedselpakket ophalen. Echt super,  

dank je wel. 🙏🏻🌹🙏🏻” 

 
“Trots op wat jullie doen voor de samenleving, gister een heerlijke verse spaghettisaus 
gemaakt, waarvan ik een deel ga verwerken in de lasagnebladen, nogmaals dank voor jullie 
inzet toppers!”  
 
“Ik ben super blij met mijn pakket. Even op een andere manier, maar gaat prima zo. 

Dankjewel voedselbank Amersfoort! 🙌😊” 
 
“Graag wil ik jullie laten weten dat het echt top is wat jullie doen! Wat in m'n hoofd altijd 
erg hoogdrempelig is geweest, maken jullie voor de mensen erg laagdrempelig. Vooral ook 
door de enorme vriendelijkheid en bereidheid van alle vrijwilligers om te helpen. Vandaag 
ben ik dus voor het eerst bij jullie geweest. En kan alleen maar zeggen grote pluim voor 
jullie en diegenen die de voedselbank ondersteunen. Jullie helpen mij er enorm mee (jeetje, 
wat er allemaal in zit :-) )“ 
 
“Echt, je weet niet half hoe blij je me hebt gemaakt. Tijdens het uitpakken bleef ik maar ohs 
en ahs uitroepen. Ik ben je echt enorm dankbaar. Ik zit nu heerlijk in de zon te genieten van 

een cracker met kaas, echt heerlijk! Mega bedankt💐❤😘😍🥳🎉🎊“ 
 

“Daarnaast wil ik jullie allemaal hartelijk danken! Ik ben heel dankbaar voor de periode dat 
ik bij jullie voedsel heb mogen afhalen. Het heeft mij, enorm geholpen in een zware periode. 
Vanuit daar heb ik op kunnen bouwen en een baan gevonden. Inmiddels werk ik voldoende 
uren om mezelf te kunnen onderhouden.” 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fallemaal.in%2F&data=01%7C01%7Cinfo%40vbamersfoort.nl%7Ce9382346c9b642dcd60d08d7dbba35f1%7Cd200f7248c6f48cd892dde68a8c79d75%7C0&sdata=FxZEtWjBOfLLowHVQp9yYsX7jnz8zb%2BYQW4hMTOx9kc%3D&reserved=0
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“Ik schaam me niet voor de voedselbank. Ik vind het prachtig.” 
 
Filmmaker Pim Giel van Vivaplus filmde klanten en 
vrijwilligers van de voedselbank in coronatijd. Op 
de website van Voedselbanken Nederland staan 
meerdere filmpjes, onder  
andere van Maurice. Hij  
is artiest en schaamt zich  
helemaal niet voor de  
voedselbank. Integendeel, 
hij vindt het prachtig.  
Hij heeft leren koken 
met spullen uit het  
pakket en weet nu ook 
hoe dat te doen met  
verschillende soorten  
groenten. Ook heeft hij  
waardering voor de contacten met de mensen die 
hij er tegenkomt en geniet hij van de uitjes die  

- voor de coronatijd  werden aangeboden. 
“Ik vind het heel bijzonder dat het er is. Zo 
kwamen we erachter dat we ons geen  

zorgen hoeven te 
maken. Als je even 
geen eten hebt, kun je 
naar de voedselbank.” 
Maurice vind het 
belangrijk dat mensen 
wat opener zijn voor 
elkaar. “Wat eerlijker. 
Recht elkaar in de 
ogen kijken. Als het 
niet gaat, dan moet je 
het maar gewoon  

vertellen.” En dat is een zeer wijze uitspraak 
van Maurice. Klik hier voor het filmpje.  

  

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

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:  
Klant van de voedselbank? O ja, dat zie je meteen. Die zien er altijd een 
beetje verwaarloosd uit. 
 
De uitleg: 
Wat een onzin. Bij een voedselbank komen mensen van diverse pluimage en met verschillende 
achtergronden. De een ziet er op en top verzorgd uit, de ander wat nonchalanter, afhankelijk van 
de eigen smaak. Onze klanten mogen ook naar de kledingbank en daar hangt prachtige kleding, 
soms van zeer gerenommeerde merken. Ze mogen gratis een bepaalde hoeveelheid kleding 
uitzoeken. Dus: zie je een voedselbankklant lopen in dure merkkleding? Ja, dat kán gewoon… 

Ogenopener… 

https://voedselbankennederland.nl/rode-tekst-het-verhaal-van-maurice/
https://www.voedselbankennederland.nl/ex-klanten-aan-het-woord/
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Interessant om terug te lezen of te luisteren 
 

Sheila Sitalsing scheef in het begin van de crisis een column in de Volkskrant met de 
kop: ‘Hamsteraars, breng die bonen en pastasaus alsjeblieft naar de voedselbank’. 
Kijk, dat spreekt ons wel aan. Dat gekke hamstergedrag! Onze klanten hebben 
geen geld genoeg om te hamsteren en waren afhankelijk van wat er overbleef. 

 
In het programma ‘De publieke tribune’ konden schuldhulpverleners,  
(ex-)schuldenaren, een deurwaarder, een huisarts en een wijkpastor hun 
persoonlijke ervaringen en vragen voorleggen aan Tamara van Ark (VVD), 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 
Ruim een half miljoen Nederlanders hebben problematische schulden. Om die 
beter te helpen hebben zes grote overheidsorganisaties een convenant gesloten 
met NVVK. Dat moet zorgen voor meer en snellere duidelijkheid, minder overleg 
tussen hulpverlener en overheidsschuldeiser en meer tijd om te helpen. 

 
Voedselbanken in Amerika kunnen de vraag niet aan nu zoveel mensen door de 
crisis werkloos zijn geworden. Op een verlaten vliegveld in Atlantic City is daarom 
een drive-in voedselbank opgezet: zie een reportage van RTL. En ook in Italië gaan 
mensen massaal naar de voedselbank, te lezen in een artikel van het AD. 

 
Er is een Europese vereniging voor voedselbanken – European Food Banks 
Federation – waar ook Voedselbanken Nederland bij is aangesloten. Op hun 
website staat een serie nieuwsberichten over hoe voedselbanken in Europa 
omgaan met de voedseluitgifte tijdens de coronacrisis. In het Engels uiteraard. 

 
De werkloosheid in de regio Amersfoort steeg dit voorjaar explosief, aldus een 
artikel in AD Amersfoort op 20 mei. Het ging vooral om werknemers in de 
uitzendbranche, de horeca, cultuur en transport. Maar ook winkelmedewerkers, 
receptionisten en telefonisten moesten een uitkering aanvragen. 

 
Een artikel in het AD begin april: de overheid pakt mensen met schulden minder 
hard aan in deze coronacrisis. Wie financieel is getroffen, kan uitstel van betaling 
krijgen. Deurwaarders zijn gevraagd terughoudend om te gaan met beslag-
leggingen. Dit alles om te voorkomen dat mensen verder in de problemen komen. 

 
Eind mei hadden 8.612 huurders zich met betalingsproblemen gemeld bij hun 
woningcorporatie, blijkt uit een inventarisatie van NRC. De meesten zijn zzp'ers en 
freelancers, die door de coronamaatregelen hun inkomen zien wegvallen. Ook 
huurders van bedrijfsruimtes hebben het zwaar. Lees meer op nu.nl 

 
Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft 
in een brief aan de Tweede Kamer: “De problemen met de voedselbanken zijn 
opgelost.” Food&Agribusiness schreef hier een artikel over. Tja, wij vinden 
conclusie van de staatssecretaris wel érg kort door de bocht… 

 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hamsteraars-breng-die-bonen-en-pastasaus-alsjeblieft-naar-de-voedselbank~b9ec87f8/?referer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://www.human.nl/de-publieke-tribune/kijk/overzicht/2020/aflevering-3.html#cfca5561-3674-402c-a864-55b28cbfa194
https://www.nvvk.nl/k/n235/news/view/10901/3481/zes-grote-overheidsorganisaties-sluiten-convenant-met-nvvk.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5119776/atlantic-city-verenigde-staten-voedselbank-armoede-werkloosheid-corona
https://www.ad.nl/dossier-dagboek-italie/italianen-massaal-naar-de-voedselenshy-bank-ik-ben-een-potentieel-gevaar~a62dca70/
https://www.eurofoodbank.org/en/what-s-new
https://www.ad.nl/dossier-corona-in-amersfoort/werkloosheid-in-regio-amersfoort-stijgt-explosief~ae386593/
https://www.ad.nl/binnenland/overheid-milder-voor-mensen-met-schuld~aa541afd/
https://www.nu.nl/economie/6053398/ruim-8600-huurders-hebben-betalingsproblemen-door-coronacrisis.html
http://https/www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z09930&did=2020D21480
https://www.foodagribusiness.nl/van-ark-problemen-bij-voedselbanken-opgelost/
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Bijzonder: zoveel hulp en donaties! 
 
In deze coronacrisis staan we versteld van alle hulp die wij hebben gekregen.  
 
Er kwamen heel veel spontane donaties binnen, 
van bedrijven, organisaties, maar ook van parti-
culieren. Iemand schreef bijvoorbeeld: ‘Ik had 
me voorgenomen dat als ik mijn vakantiegeld 
zou ontvangen, ik daarvan een groot deel zou 
schenken aan mensen die het in deze coronatijd 

zwaar hebben en zo een klein beetje kan 
bijdragen. Vanavond heb ik 200 euro aan jullie 
overgemaakt.’  
En dit is maar één van de vele voorbeelden. 
Hieronder een bedankje voor iedereen die ons 
heeft geholpen. 

 

 
 

 Wilt u voor ons inzamelen?  

Deze keer leggen wij onze focus op: 

WASMIDDEL 

Wasmiddelen zijn duur en onze klanten zijn blij als we weer 
wat uit kunnen delen. Het mag gewoon een huismerk zijn, 

want dat voldoet ook prima.  

 

Ons FocusProduct 

 

Ons bedankje voor al die spontane aanbieders van hulp 
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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. Uw gift 
is aftrekbaar bij uw belastingaangifte, afhankelijk van het bedrag. 

 

 

 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  Uitleg over ANBI 

 @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  
 

 

 

Wij hebben een Facebook-pagina. 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! 

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