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PERSBERICHT 
 

Amersfoort, 2 juni 2021 
 

 

 
 

 

Jaarverslag 2021 is gepubliceerd 
 

Voedselbank Amersfoort kan nieuwe klanten ontvangen 

 

Uit het jaarverslag over 2021 van Voedselbank Amersfoort blijkt dat het aantal huishoudens dat een 

voedselpakket komt halen, is gedaald. De voedselbank heeft voldoende aanbod van voedselproducten 

om alle klanten een goed en gezond pakket aan te bieden en heeft ook ruimte voor nieuwe klanten.  

 

Hoge uitstroom 

Het totale aantal geregistreerde klanten aan het einde van het jaar was 613. Een jaar eerder was dat nog 

683, een verschil van 70.  

Het grootste deel hiervan ontvangt wekelijks een voedselpakket. Dat aantal daalde van 530 tot 473. 

Voedselbank Amersfoort biedt, naast de weekpakketten, een maandpakket (‘keipakket’) aan voor klanten 

die een inkomen hebben dat net boven de norm zit. Ook het aantal keipakketten daalde: van 153 naar 

140. 
Overigens stromen normaal gesproken veel klanten alweer uit na circa een half jaar. Daardoor zijn de 
begin- en eindcijfers niet representatief voor de totale hulp die de voedselbank biedt. In 2021 zijn 352 
nieuwe klanten ingeschreven en zijn er 422 uitgestroomd.  

 

Aanvullende hulp 

Voedselbank Amersfoort biedt niet alleen voedselpakketten: 

• Klanten worden ook geholpen door ze de weg te wijzen naar hulpinstanties en bemiddeling in 

contact met instanties en bewindvoerders.  

• Voor ongeveer de helft van de klanten worden bijdragen bij fondsen aangevraagd. Daarbij ging 

het bijvoorbeeld over de aanschaf van leerhulpmiddelen, zwemlessen en fietsen.  

• Elke maand wordt een extra moeder-en-kindpakket aangeboden met luiers, baby- en 

peutervoeding, verzorgingsartikelen en maandverband.  

 

Kernboodschappen 

• Voedselbank Amersfoort staat klaar om klanten te ontvangen. 

• Voedselbank Amersfoort biedt meer dan alleen voedselpakketten; we helpen mensen op weg 
uit de armoede. 

Jaarverslag 

• Het jaarverslag en de jaarrekeningen zijn te vinden op onze website op de pagina  
Over ons > Onze documenten. 

• Voor een rechtstreekse link naar een pdf-bestand van het jaarverslag: klik hier.  

https://voedselbankamersfoort.nl/over-ons/onze-documenten/
https://voedselbankamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag-Voedselbank-Amersfoort-2021.pdf
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Buiten wachten 

Het uitdelen van voedselpakketten is in de corona-periode onverminderd voortgezet, dankzij de inzet van 

de vrijwilligers die vonden dan ze hun klanten niet in de steek konden laten. Wel moest het uitdeelproces 

worden aangepast om 1,5 meter afstand te kunnen houden, zowel tussen de vrijwilligers onderling als 

tussen de klanten. De wachtrij werd daarom verplaatst naar buiten. Eind 2021 werden, met hulp van een 

sponsor, twee grote partytenten geplaatst, zodat de klanten beschut in de rij konden staan. 

 

Ruimte voor nieuwe klanten 

Er heerst veel schaamte bij mensen om in geval van nood naar een hulpverlenende instantie of de 

voedselbank te gaan. Dat is erg jammer, want door de stijgende kosten voor levensonderhoud, zoals 

energiekosten, woonlasten, boodschappen en dergelijke, is de verwachting dat méér mensen een 

voedselpakket én de bijbehorende hulp hard nodig zullen hebben. De ervaring leert dat veel mensen te 

laat hulp zoeken, waardoor vaak onnodig hoge schulden ontstaan. De voedselbank hoopt dan ook dat 

mensen die in financiële problemen komen tóch tijdig die hoge drempel over zullen stappen, bijvoorbeeld 

bij de voedselbank. Er komen in elk geval voldoende voedselproducten binnen om ook nieuwe klanten te 

kunnen helpen.  

 

 
 

 
Noot voor de redactie 

Op onze website in de rubriek ‘Voor de pers’ zijn algemene foto’s van onze voedselbank te vinden: 

https://www.voedselbankamersfoort.nl/over-ons/voor-de-pers/ 

 

Voor meer informatie:  

• Cieka Galenkamp, hoofd Intake & Casuïstiek  

e-mail cieka.galenkamp@vbamersfoort.nl; telefoon 033 - 472 19 37 

• Annita van Nieuwenhuizen, hoofd Bedrijfsvoering 

e-mail annita.vannieuwenhuizen@vbamersfoort.nl; telefoon 06 - 52 53 96 79 

 

 
Voedselbank Amersfoort 
Argonweg 10 
3812 RB  Amersfoort 
 
E-mail : info@vbamersfoort.nl 
Telefoon : (033) 472 19 37 
Website : www.voedselbankamersfoort.nl  
KVK : 32111741 
Aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI 

Over Voedselbank Amersfoort 

Voedselbank Amersfoort is afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. De organisatie drijft op een 
groot aantal vrijwilligers, die zich gezamenlijk inzetten voor mensen die in een moeilijke periode van hun leven 
zitten. De focus ligt op het verstrekken van een voedselpakket aan momenteel circa 600 huishoudens. Daarnaast 
worden klanten ook geholpen door ze te verwijzen naar instanties die zich bezighouden met armoedebestrijding 
en schuldhulpverlening, en te wijzen op fondsen voor mensen die financieel krap zitten. 
Voedselbank Amersfoort maakt ook de basispakketten klaar voor de voedselbanken in Leusden en in 
Woudenberg/Scherpenzeel, waarna elke voedselbank daar zelf nog producten aan toevoegt. Als het aantal 
klanten wordt genoemd, gaat het om huishoudens. Het aantal personen dat van een voedselpakket leeft is dus 
veel hoger; gemiddeld zo’n drie keer zoveel.  
Voedselbank Amersfoort is aangesloten bij Voedselbanken Nederland.  
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