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• Normen voedselpakket versoepeld 
• Intakecoördinator Cieka: nieuwe problemen 
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• Werkexcursie naar… Hessing! 
• Ogenopener… 
• Voedselbanken Academie voor vrijwilligers 
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WE GAAN HET REDDEN! 
Maar we hebben wel wat hulp nodig… 
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HOE… 
komen we deze crisistijd door? 

 
Je hoeft de media er maar op na te slaan en je wordt meteen met je neus op de feiten gedrukt: 
het gaat niet goed. De overheid staat voor de grote taak om diverse grote crises op te lossen. De 
energieprijzen zijn ongekend hoog, bedrijven staan op omvallen en omdat alles met elkaar te 
maken heeft, wordt álles duurder. Dat is voor iedereen schrikken, maar zéker voor onze klanten! 
Ze hadden al niet veel. Hoe komen we deze crisistijd door? 

 
 
Als Voedselbank Amersfoort maken wij ons grote 
zorgen. Natuurlijk, onze klanten kunnen meer-
dere toeslagen aanvragen en de overheid gaat 
een energieplafond instellen. Maar dat lost alle 
problemen niet op. Veel van onze klanten hebben 
een huurwoning en zijn voor de duurzaamheid 
van hun huis afhankelijk van de goodwill van de 
verhuurder. Radiatorfolie, de kachel een graadje 
lager zetten en korter douchen zijn lapmiddelen. 
Woon je in een slecht geïsoleerd huis, dan moet 
je alsnog een hoge energieprijs betalen. En dan 
hebben we het nog niet eens over de veel 
hogere prijzen voor voedsel, toch écht 
een eerste levensbehoefte. 
 
De schaamte is groot, helaas…  
Als voedselbank proberen wij een 
steentje bij te dragen. Wij weten zeker dat 
veel méér mensen in Amersfoort klant bij ons 
zouden kunnen worden, maar een groot probleem 
is dat mensen zich daarvoor vaak té veel schamen. 
Natuurlijk begrijpen we die gedachte wel, maar 
we willen het wel van de daken schreeuwen: het 
is echt heel verstandig om tóch die stap te nemen 
als je in financiële problemen dreigt te komen. 

Eerst je huis opeten? Of je spaargeld 
opmaken? 
We merken dat mensen vaak een verkeerd beeld 
hebben. Bij onze voedselbank hoef je niet eerst 
je huis op te eten en je hoeft ook echt niet al je 
spaargeld op te maken voordat je in aanmerking 
komt voor een voedselpakket. Je stelt de 
problemen alleen maar uit tot later. Wij kijken 
puur naar het leefgeld: het bedrag dat je na 
aftrek van vaste lasten overhoudt voor bood-
schappen, kleding enzovoort. 

 
Gelukkig krijgen wij  veel steun!  
 In deze VoedNood zetten wij weer 
  eens op een rijtje wat wij kunnen  
   betekenen, dankzij veel sponsors zoals  
  bedrijven en instanties en ‘gewone’ 

mensen met een goed hart. De bereid-  
       willigheid van Amersfoorters die meedoen 
aan allerlei inzamelacties die worden georgani-
seerd, bijvoorbeeld door scholen, doet ons meer 
dan goed. Net als de grote opbrengst tijdens 
onze supermarktacties. Het mogen dan moeilijke 
tijden zijn, we kijken wel naar elkaar om. Hoe 
belangrijk is dat! 

  
 
Alle voedselbanken hebben hun eigen werkwijze. Zo hebben wij In Amersfoort een eigen 
intaketeam en kijken we zelf of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket. Samen kijken 
we wat je kunt doen om er financieel weer beter bij te komen zitten. Wij geven advies hoe je dat 
kunt bereiken en welke instantie je daarbij kan helpen. Alles gaat in overleg met de klant zelf. Het 
goede nieuws is: de meeste klanten stromen binnen een jaar alweer uit en zijn blij dat ze even 
tijdelijk geholpen zijn. Laten we hopen dat de hoge kosten voor levensonderhoud snel weer gaan 
normaliseren. Zo niet: wij blijven helpen! 

 

  

Heb je het 

moeilijk? 

Neem die 

stap! 
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Méér mensen in aanmerking voor een voedselpakket 
  

In september zijn de landelijke normbedragen voor het toekennen 
van een voedselpakket versoepeld. Dat betekent dat méér 
mensen in aanmerking komen voor een pakket. We zijn inmiddels 
een maand verder. Dat is relatief kort, maar toch hebben we 
alvast gekeken wat deze versoepeling tot nu toe heeft betekend 
voor het aantal klanten.  

  
Momentopname 
Tegen alle verwachting in daalde vorig jaar 
het totale aantal huishoudens dat bij ons in 
Amersfoort een voedselpakket komt halen. Uit de 
cijfers blijkt dat de afgelopen maanden het aantal 
geregistreerde klanten verder is gedaald. Dat komt 
onder andere omdat we het bestand hebben 
opgeschoond. Soms schrijven mensen zich niet 
direct uit en dan blijven ze bij ons actief staan. 
Soms hebben we opeens een toename van nieuwe 
klanten, maar is het aantal uitstromers ook groot. 
De cijfers zijn dus slechts een momentopname en 
zijn niet representatief voor de totale hulp die wij 
bieden. We kregen wel verhoudingsgewijs méér 
weekklanten en minder maandklanten. Ook zien 
we dat klanten nu echt elke week komen; tot de 
zomer sloegen ze nog wel eens een weekje over.  
 
Hogere norm per september  
De normbedragen voor het toekennen van een 
voedselpakket worden landelijk vastgesteld  

door de voedselbanken die zijn aangesloten bij 
Voedselbanken Nederland. Meestal gebeurt 
dat per 1 januari, maar door de enorme prijs-
stijgingen is besloten de normen eerder te 
herzien. De verhoging van de norm was offi- 
cieel per half september, maar onze intakers 
hanteerden al vanaf begin september een 
ruimere norm, omdat toen al bleek dat meer 
mensen in problemen kwamen. Het intake-
proces is dan ook echt maatwerk. 
 
Effect hogere norm merkbaar? 
Na invoering van de nieuwe norm kwam sowieso 
een aantal huishoudens dat een maandpakket 
kreeg nu in aanmerking voor een weekpakket. 
En ja, er kwamen de afgelopen weken ook aardig 
veel nieuwe klanten voor een intakegesprek, 
méér dan anders. Toch denken we dat een 
maand te kort is om al te veel conclusies te 
trekken. In ons jaarverslag over 2022 kunnen 
we een duidelijkere analyse geven.  

 

 
 

 

 

  

Norm vanaf 17 september 2022 

613 
564 

621 

1-1-2022 1-9-2022 1-10-2022 

473 468 520

140 96
101

Aantal huishoudens

Weekpakket Keipakket

613 
564 

621 

1-1-2022 1-9-2022 1-10-2022 



 
 4 

 

VRAGEN AAN CIEKA 

Hebben klanten andere problemen 
dan vroeger? 

Cieka Galenkamp is 
coördinator van ons 
intakeproces. In de praktijk 
komt het er vooral op neer 
dat zij de complexe 
casuïstiek voor haar 
rekening neemt of, waar 
nodig, de intakers de juiste 
weg wijst. In één oogopslag 
legt ze haar vinger op de 
zere plek in moeilijke 
dossiers. Ze heeft in 
Amersfoort een enorm 
netwerk opgebouwd en 
iedereen in het sociaal 
domein heeft haar wel 
eens ontmoet. Een groot 
voordeel om problemen 
die klanten hebben op te 
kunnen lossen.  

  
  
Toen jij in 2008 begon, zag de wereld er heel 
anders uit. Merk je verschil? 
“Jazeker. In mijn begintijd kregen we hier bijvoor-
beeld meerdere mensen die schulden hadden 
opgebouwd bij postorderbedrijven. Het werd ze 
veel te mooi voorgespiegeld. Kopen op afbetaling; 
maar ze moesten het bedrag wél aflossen met een 
torenhoog rentepercentage. Ook zagen we veel 
mensen met een ‘huis onder water’: daarbij is je 
hypotheekschuld hoger dan de waarde van je 
huis.  
In deze tijd zien we nog steeds mensen met 
schulden, maar veel minder. En áls ze schulden 
hebben, gaat het meestal om verplichtingen aan 
de belastingdienst. Incidenteel kunnen schulden 
oplopen tot meer dan € 10.000. Maar wat we 
de laatste jaren vooral merken is dat mensen  

simpelweg tekort komen in hun huishoudporte-
monnee. Ze redden het niet meer.” 
 
Is de situatie voor minima in Amersfoort sinds 
die tijd verbeterd? 
“Een goede ontwikkeling is dat hulpverlenende 
instanties elkaar in Amersfoort steeds beter 
weten te vinden als het om armoede of preventie 
van armoede gaat. De gemeente levert meer 
maatwerk en is daardoor toegankelijker. Er zijn 
ook veel kerken en fondsen die hulp bieden. Dat 
maakt het wat makkelijker om voor mensen hulp 
te zoeken. Maar misschien is ook de instelling 
van mensen wat veranderd. Het taboe om bij 
instanties aan te kloppen is minder groot. Al 
heerst er nog steeds heel veel schaamte en dat 
is ontzettend jammer.” 
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Merken jullie bij intake dat mensen moeite 
hebben om zich als klant aan te melden? 
“Het fenomeen ‘voedselbank’ werpt toch een heel 
grote drempel op. We horen in de wandelgangen 
dat mensen het moeilijk vinden of dat ze zelfs 
weigeren om te komen, terwijl ze een voedsel-
pakket heel goed zouden kunnen gebruiken.  
Als ik in een winkelcentrum rondloop en mensen 
spreek, hoor ik dat ook. Mensen willen hun eigen 
boontjes doppen. Ik begrijp dat wel, maar 
tegelijkertijd doe je jezelf tekort als je 
geen voedselpakket komt halen, zéker 
als je kinderen hebt. Je leest dat steeds 
vaker kinderen zonder ontbijt naar 
school gaan. Onze pakketten zijn goed 
gevuld, dus je hoeft kinderen niet de dupe 
te laten zijn van jouw geldproblemen.” 
 
Verwacht je volgend jaar nóg grotere problemen? 
Bijvoorbeeld als de inflatie zo hoog blijft? 
“Het kabinet en de gemeente repareren veel, 
maar het wordt toch afwachten wat de inflatie 
gaat doen. De energiekwestie is één ding, maar 
het gaat óók over dure boodschappen, dure 
andere producten en het niet kunnen verhuizen  

naar een goedkopere woning. Als je van een 
uitkering of laag loon de vaste lasten aftrekt, 
hou je al jaren te weinig over. Dat bedrag wordt 
alleen maar kleiner. Natuurlijk krijgen minima wel 
toeslagen, maar dan nóg redden ze het niet.” 
 
Maar wat als je net niet in aanmerking komt 
voor toeslagen? 
“Ik maak me ernstig zorgen over mensen die net 

boven allerlei toeslagengrenzen vallen. 
Als je er net een paar euro boven zit,  
  krijg je gewoon niks. Het zou mooi zijn  
   als toeslagen worden uitgekeerd via  
   een glijdende schaal. Ik ben een groot  
 voorstander van méér maatwerk. Ik  

    begrijp ook wel dat het voor een over- 
          heid ondoenlijk is om zo te werken, maar 
gelukkig zie ik dat de gemeente Amersfoort 
inmiddels veel meer naar de persoonlijke 
omstandigheden kijkt. Instanties die ook veel 
hulp bieden, zoals diverse fondsen en kerken, 
leveren sowieso altijd maatwerk. Zij hanteren 
geen kille lijstjes, maar beoordelen aanvragen 
op noodzaak en willen mensen gewoon helpen. 
Kijk, daar word ik dan weer heel blij van.” 

 
 
 
 

Wensenlijstje voor de gemeente 
  
Op dinsdag 11 oktober liet de gemeenteraad zich op initiatief van wethouder Nadya Aboyaakoub-
Akkouh informeren over armoedebestrijding in Amersfoort. Zij had ook vertegenwoordigers van 
de gemeente en van hulporganisaties uitgenodigd om over hun ervaringen te vertellen. Cieka van 
onze voedselbank was daar één van. Duidelijk werd dat al veel wordt gedaan op het gebied van 
armoedebestrijding, maar dat problemen blijven bestaan en juist in deze tijd weer erger worden. 
 
Digitalisering niet alti jd handig  
De steeds verdergaande digitalisering helpt ook niet mee in de communicatie: je moet tegenwoordig 
wel een smartphone hebben met internetaansluiting om informatie van overheidsinstanties te krijgen 
en daar is niet iedereen handig in. Cieka waarschuwt dan ook: kijk uit dat mensen door de digitalisering 
niet naast de boot vallen!  
 
Benieuwd naar de visie van de gemeenteraad 
Ze nam meteen de gelegenheid te baat om een wensenlijstje achter te laten voor de raadsleden. 
Oók andere aanwezige instanties lieten hun wensenlijstje achter, zoals de gemeente, Stadsring51 en 
Indebuurt033. We zijn benieuwd naar de visie van de gemeenteraad en zullen een debat daarover 
graag volgen. Op de volgende pagina het wensenlijstje van Cieka. 

  

Heb je het 

moeilijk? 

Neem die 

stap! 
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CIEKA’S WENSENLIJSTJE 

 

• Je ziet steeds vaker een verpaupering achter 
de voordeur. Met andere woorden: mensen 
met een bijstandsuitkering hebben geen geld 
meer om hun huis fatsoenlijk in te richten. 
Kan er een bijstandsfonds worden ontwikkeld 
om mensen in noodgevallen bij te staan?  

• Witgoedregeling: minima kunnen een 
vergoeding krijgen voor een koelkast of 
wasmachine, maar dat bedrag is al een hele 
tijd niet verhoogd. Goedkoop kan ook 
duurkoop zijn: een kwalitatief of energiearm 
apparaat kost wellicht iets meer, maar gaat 
ook langer mee.  

• Woonkostentoeslag: minima komen daar 
alleen voor in aanmerking als ze gaan 
verhuizen naar een goedkopere woning, maar 
dat lukt in deze tijd van huizenkrapte niet. 
Kan daar wat ruimhartiger mee worden 
omgegaan?  

• Als mensen van een uitkering naar werk gaan, 
moeten ze vaak toeslagen terugbetalen en  

dat kan opeens een flinke kostenpost 
worden. Kan daar niet met wat meer 
maatwerk naar worden gekeken? Het kan 
niet de bedoeling zijn dat ze daarom maar 
in een uitkering blijven hangen. 

• Of minima in aanmerking komen voor 
een verlaging van de gemeentelijke 
belastingen wordt bepaald aan de hand 
van het inkomen. Tel daar dan niet de 
ontvangen energietoeslag bij op, want dat 
zou kunnen betekenen dat ze niet voor de 
kwijtschelding in aanmerking komen. 

• Begin eerder met het bieden van huiswerk-
begeleiding als dat nodig blijkt; dat kan nu 
alleen vanaf groep 7. Hoe jonger kinderen 
geholpen worden, hoe beter dat voor hun 
ontwikkeling is.  

• Oók de voedselbank en andere sociale 
banken lopen tegen veel hogere energie-
kosten aan. Kan de gemeente hier iets in 
betekenen? 

 
 

 

 
 
 

We hebben drie flyers: voor klanten, voor sponsors en voor algemeen gebruik. U kunt een aantal bij ons 

opvragen via info@vbamersfoort.nl. U kunt ze ook downloaden vanaf onze website: klik hier. 

mailto:info@vbamersfoort.nl
https://voedselbankamersfoort.nl/over-ons/onze-documenten/
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Mogelijk meer klanten, maar ook dan genoeg voedsel? 
  

Bedrijfsleider Annita van 
Nieuwenhuizen is bij ons 
verantwoordelijk voor het 
uitdeelproces, de logistiek en 
het magazijn. Zij is ook 
degene die samen met de 
coördinatoren van de laatste 
twee afdelingen overlegt wat 
er aan producten is 
binnengekomen en of 
wellicht iets moet worden 
besteld om een volwaardig 
pakket te kunnen 
samenstellen. Wij vroegen 
haar: stel dat het aantal 
klanten flink toeneemt, zijn 
er dan nog wel voldoende 
producten beschikbaar om de 
pakketten te vullen? En zijn 
er plannen om de rij buiten 
op te lossen?  

 
  
Hoe wordt een voedselpakket samengesteld? 
“We kijken elke week wat we aan houdbare 
producten hebben opgeslagen in het magazijn en 
wat we net aan verse spullen hebben binnen-
gekregen, zoals groente en fruit. Het is vaak een 
puzzel: wat is de houdbaarheidsdatum van de 
producten, ofwel: wat moeten we als eerste 
uitdelen en wat kan nog een tijdje wach-
ten? Dan kijken we uiteraard ook naar 
de samenstelling: kunnen we een vol-
waardig pakket samenstellen of moe-
ten we iets bijbestellen? Zitten er ge-
noeg gezonde producten bij? We stre-
ven naar minimaal drie maaltijden per 
persoon in een gezin per week.” 
 
Hoe komen de producten binnen? 
“Een groot deel van onze spullen krijgen we uit 
één van de regionale distributiecentra van Voed-
selbanken Nederland, in ons geval Arnhem. Het is 
toch elke keer weer een verrassing wat er binnen-
komt. Er zitten zo nu en dan ongezonde producten 
bij, zoals koek en snoep. Dat zijn partijen die  

worden geleverd door bedrijven. Natuurlijk 
vinden klanten dat lekker, maar we proberen het 
wel met mate uit te delen. Onze focus ligt vooral 
op verse groenten en fruit, samen met basis-
producten als pasta, rijst en brood. Ook eieren 
zijn erg populair bij onze klanten, maar die krijgen 

we niet altijd binnen. Dan kopen we het zelf 
tegen een kleine prijsje in, net als 
andere producten die we nodig  
  hebben, zoals luiers, wasmiddel en  
  maandverband.” 
 

 Komen er ook restpartijen binnen van  
      supermarkten? 

             “Ja, nog steeds. Onze chauffeurs maken  
       elke dag een rondje langs een aantal super-
markten in Amersfoort om vooral verse spullen 
op te halen die tegen de datum aan zitten, zoals 
brood en ingevroren vlees. We merken wel dat 
supermarkten scherper inkopen en minder 
restpartijen hebben. Ook bieden ze overtollige 
producten zelf in de winkel aan tegen scherpe 
prijzen. We hopen dat onze klanten daar   

  

Drie 

maaltijden 

per persoon 

per week 
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gebruik van maken, dus dan komt het alsnog goed 
terecht. Een voedselpakket is tenslotte niet voor 
de hele week.” 
 
Als er méér klanten komen, komt er dan nog 
genoeg binnen om de pakketten te vullen? 
“Vooralsnog wel. Naast de leveringen uit Arnhem 
hebben we ook veel contacten met leveranciers 
die rechtstreeks aan ons leveren. Dat kan niet 
iedere voedselbank zeggen, maar wij in Amers-
foort gelukkig wel. We houden regelmatig super-
marktacties en die leveren veel houdbare produc-
ten op. Amersfoorters zijn gewoon meelevend en 
gul! En verder kunnen we spullen kopen dankzij 
sponsors die financiële donaties geven. Je ziet ook 
scholen die actie voor ons voeren en dat zijn de 
laatste jaren steeds vaker grote geldbedragen. 
Hartverwarmend! Een financiële buffer is echt 
ontzettend fijn, want dan kunnen we zelf kiezen 
wat we nodig hebben.” 
 
Je bent ook verantwoordelijk voor het 
uitdeelproces. Gaat daar nog iets veranderen? 
“Sinds de coronapandemie hebben we moeten 
besluiten om mensen niet meer binnen te ont-
vangen, maar moesten klanten buiten wachten in 
een rij. We hebben van alles geprobeerd om het 
toch enigszins acceptabel te maken, zoals tenten, 
maar het bleef behelpen. Nu de coronamaat-
regelen minder streng zijn hebben we een 
scenario bedacht waardoor we het afhalen  

hopelijk wat vriendelijker maken. Een andere 
looproute, wachten in een speciale hal waar je 
meer beschut bent voor slecht weer, koffie/thee-
voorzieningen, een nummertjesapparaat waar-
door de rij komt te vervallen... Maar toch ook 
nog steeds een redelijke bescherming voor onze 
vrijwilligers met behulp van spatschermen en 
dergelijke. We gaan het vanaf half oktober testen 
en ondertussen flink duimen dat er geen nieuwe, 
grote corona-uitbraak komt!” 
 
Maar ook nu weer: stel dat het aantal klanten 
flink toeneemt? 
“Daar denken we al serieus over na. Er zijn 
verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld extra 
afhaalmomenten. Of misschien kunnen we 
bepaalde groepen vragen om op een ander 
tijdstip langs te komen. We hebben nu op 
donderdag al een speciale tijd voor klanten die 
niet op woensdag of vrijdag kunnen komen of 
die een bezorger hebben geregeld. Die donder-
dag kunnen we bijvoorbeeld uitbreiden. 
Trouwens, het heet dan officieel uitdeelproces, 
maar ik heb het liever over afhalen dan over 
uitdelen. Dat laatste klinkt zo betuttelend en dat 
is echt niet de bedoeling. Wij hebben respect 
voor onze klanten en ze kunnen zelf kiezen wat 
ze mee willen nemen. We noemen dat een  
‘half-winkelsysteem’. Lust je geen spruitjes? Geen 
probleem, dan kijken we of we iets anders binnen 
hebben gekregen wat je wél lekker vindt.” 

  
 

 

Blijf ons helpen! 
Zeker, wij hebben in Amersfoort vooralsnog voldoende aanvoer 
Maar… óók bedrijven lopen tegen hogere energie- en inkoop-
prijzen aan, dus Annita houdt er al rekening mee dat het aanbod 
minder zal worden. En óók onze energiekosten stijgen fors! 
Daarom zijn we zo blij met alle hulp, zoals de opbrengst van 
supermarktacties én de financiële donaties.  
 
Zonder hulp kunnen wij sowieso geen pakketten samenstellen. 
We zijn zo vrij: blijf ons helpen! Via deze QR-code kunt u een 
donatie doen.  
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Berichtjes van Facebook – een korte samenvatting  

  

 
Dankzij Sola Nederland (Zeist) konden wij 
vorig jaar prachtige gietijzeren braadpannen 
uitdelen.  

 Eind 2021 kregen we het nieuwe cijfer voor 

voedselveiligheid te horen: een 9,7! Oké, ietsje 

minder dan de 10 van 2020, maar toch héél blij! 

   

 

 

 
Van Bouwbedrijf A. Huurdeman en Bouwmensen 

Amersfoort kregen we twee partytenten in 

bruikleen, zodat onze klanten droog konden staan. 

 Een bijzonder kerstgeschenk voor onze klanten 

van Content Amersfoort, een platform voor lokale 

bedrijven: 140 gourmetstellen! Top! 

   

  

 
Wat een prachtig begin van 2022! LATEI verwende 

ons door € 6.000 beschikbaar te stellen voor 

houdbare producten. Fijn, zo'n vaste sponsor. 

 Studenten van de Evangelische Hogeschool 

Amersfoort zamelden zo'n 20 kratten houdbare 

producten in plus ook nog eens € 1.024 aan geld. 

   

   

Van elke kom soep die Soupalicious verkoopt, 

krijgt de voedselbank er ook eentje. De soepen zijn 

nu ook te koop bij Albert Heijn.  

 Van de Gemeente Amersfoort kregen we pakweg 

45 tweedehands laptops: te traag voor de gemeen-

telijke systemen, maar onze klanten zijn er blij mee! 

https://sola.nl/
https://www.huurdeman.nl/
https://www.contentamersfoort.nl/
https://latei.nl/
https://www.eh.nl/
https://www.eh.nl/
https://www.facebook.com/soupaliciousNL?__cft__%5b0%5d=AZXQkr011E6ppBAqJa4htAJVbM0qK4lsIC_eeu6NgD8X56ohl9JrP1NVdHImQB5wWl9Fz8TgMaw4D6eKsNDYhrt42FJKmx23gskAwu8DuqE-rRHhtv91lsS-35h3-VoNCHsOGgNG7fkUDHOqCXIqueV3x2u3w6InJA1JLixjCe5pmCnxRaNU4Yyynn6bA1U1sBw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gemeenteamersfoort?__cft__%5b0%5d=AZUgxbNmPyzM80KHteZmqRzrETe1g5lkI-r3tOP1GBZIDs7mzIA4CPYJXY87Dn3AR8Mn_RKv2IcA9EJcKdRiSTtnk91ALYo47Jw3rGkFXo4Ma-ZgW2ZKIlVf08SG0P4aB_2KhGaZAeaF_nxfpPvNMZkAkoYNukSa1mwA2tfxSfD4YpSXYlqlhkqjY1vygFVRhyM&__tn__=-%5dK-R
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Berichtjes van Facebook – een korte samenvatting  

 

 

 
Kanjers van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw 

hebben € 678,65 opgehaald! Ze kregen de opdracht 

om hun talenten in te zetten. En dat is gelukt! 

 De kaartopbrengst van de Top 2000 Live in Hoogland 

was weer voor ons. Een hartverwarmende traditie. 

Ook kregen we 450 pakken melk/chocolademelk. 

   

 

 

 
Kregen we toch zomaar een gloednieuwe 

magnetron aangeboden van de firma Expert in 

Soest! Voor gebruik door onze vrijwilligers.  

 Het IT-bedrijf Infradax biedt gratis hulp met IT en 

telefonie. Medewerkers hebben nu óók nog eens 

flink geklust bij ons én we kregen € 1.444.  

   

  

 
Leerlingen voerden diverse acties. We kregen paas-

eitjes van de Daltonschool en geld van het ROC Int. 

Business Studies en het Axia College. Superblij mee! 

 Ook tweedeklassers van het gymnasium Johan van 

Oldenbarnevelt kwamen in touw en zamelden 

producten én maar liefst € 6.047 in. Geweldig!  

   
  

 
Van der Valk Hotel Amersfoort had een 

succesvolle try-out van hun Live Cooking diner. 

De opbrengst van € 710 euro was voor ons. 

 Sportvereniging Padel33 organiseerde een Charity 

Championship. Wij kregen de opbrengst van € 450. 

Wat een leuke verrassing.  

https://www.facebook.com/Top2000Hoogland?__cft__%5b0%5d=AZVlwvgks3M4hExu3BXRsp2ER_iwQpT7eOFofW8rxbx6a9J5SRwHAoFyZivrGs6khI6jMljUxJ08LAhw3qPW9RtdfVEJmiwu6CrD3ieQl1eT88Q9eO1RY1VquINkFpUIyfyd9sgahdTnW72z7XyXNNGpELc2F1B-z6yp0qeoN4NpCiOM-zMY3-NGX0HUqQOCAWs&__tn__=-%5dK-R
https://www.expert.nl/winkels/soest?utm_source=googlemybusiness&utm_campaign=GMB%20-%20Expert%20Soest&utm_medium=organic
https://www.expert.nl/winkels/soest?utm_source=googlemybusiness&utm_campaign=GMB%20-%20Expert%20Soest&utm_medium=organic
https://www.infradax.nl/
https://www.hotelamersfoorta1.nl/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb_amersfoort-a1
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Kennismaken met: 
 

Irene Vriens 
 
Andere vrijwilligersfuncties 

• Voorzitter Stichting Actioma 

• Voorzitter Straatpastoraat 
Amersfoort 

• Voorzitter Stichting Varende 
Recreatie 

• Voorzitter bestuur Stichting REIN 

• Actief binnen de RK parochie 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

• Bestuurslid kerkelijk Waardebeheer 

• Voorzitter redactieraad Pius 
Almanak 

 
Hobby’s 

• Paardrijden 

• Wandelen en tuinieren 

• Lezen en kantklossen 
 

 

We hebben een nieuw bestuurslid. Per 1 juli 2021 is Irene Vriens benoemd als secretaris van het 
bestuur van Stichting VoedselFocus Amersfoort. Ze volgt Marie-Thérèse Dijxhoorn op, voor wie de 
zittingsperiode afliep. Tijd voor een korte kennismaking.  
  

Ervaring in de ouderenzorg  
Irene is geboren in Voorburg, dicht bij Den Haag, 
maar woont al sinds 2001 in Amersfoort. Ze 
werkte maar liefst 45 jaar in de ouderen-
zorg, waarvan de laatste ruim 20 jaar 
als bestuurder bij Woonzorgcentrum 
De Koperhorst. Ook was ze zeer 
actief als vice-voorzitter bij de 
Rooms-Katholieke Kerk Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort (OLVA). Ze 
vertegenwoordigde de parochie in de 
Amersfoortse Raad van Kerken. Tijdens 
vergaderingen kwam ze Cieka tegen. En 
zoals het nou eenmaal vaak gaat via een netwerk: 
Cieka vroeg haar al eerder of een bestuursfunctie 
niets voor haar zou zijn. Toen werkte Irene nog 
volop bij De Koperhorst en kwam het niet gelegen. 

Toen ze in mei 2021 met pensioen ging én er 
toevallig een vacature was, raakte ze geïnte-
resseerd. “Ik vind het prettig om iets zinvols te 

doen in onze maatschappij. Een voedsel-
bank is – hoe wrang het bestaan 
ervan ook is – zeer relevant. Je kunt 
direct hulp bieden.”  
 
  Omkijken naar elkaar  
  Net als veel andere kerken trekt 
ook de RK parochie OLVvA zich het 

lot aan van mensen die het moeilijk 
hebben, met als credo ‘omkijken naar 

elkaar’. “Maar mijn christelijke achtergrond is niet 
mijn enige drijfveer”, aldus Irene. “Het is ook mijn 
persoonlijke overtuiging dat het belangrijk is dat 
iedereen een goed leven moet kunnen hebben.” 

  

“Ik vind het 

prettig om  

iets zinvols te 

doen” 
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Daarnaast is ze een fel voorstander van zelfstan-
digheid: “Niemand wil afhankelijk zijn van een 
ander en dat moeten wij als voedselbank ook zien 
te voorkomen. Als mensen weer op eigen kracht 
verder kunnen, geeft ze dat respect voor zichzelf 
en zijn ze veel gelukkiger. Het is mooi als wij ze 
daarbij kunnen helpen. Volgens mij is dat een van 
de belangrijkste nevendoelen van ons werk bij de 
voedselbank. Vanzelfsprekend heb je daar ook 
andere instanties voor nodig, elk vanuit de eigen 
expertise, want dan bereik je een veel beter 
resultaat.” 
 
Vrijwill igerswerk: zinvol,  maar je moet 
er ook plezier in hebben  
Bij De Koperhorst werken circa 300 vrijwilligers, 
dus Irene weet wel ongeveer wat de drijfveer is 
van mensen die zich ergens voor inzetten. “Het is 
belangrijk dat ze zinvol werk kunnen doen en 
plezier hebben in hun werk. Na een jaar mee te 
hebben gelopen kom ik er steeds meer achter hoe 
Voedselbank Amersfoort én Voedselbanken 
Nederland werken.” 
 
Wat is je opgevallen?  
“Ik zie dat Voedselbank Amersfoort een geoliede 
organisatie is met vele bevlogen vrijwiliggers.  

Ik heb respect voor het vele werk wat er verzet 
wordt. Het is mooi om te zien dat elke vrijwilliger 
op zijn eigen onderdeel meedenkt over hoe we 
het zo goed mogelijk kunnen organiseren. Nu met 
de hoge inflatie en energiecrisis komen er meer 
mensen in aanmerking om voedsel op te halen. 
Gelijk wordt meegedacht hoe we dat dan kunnen 
organiseren.  
Ook heb ik gezien dat de voedselbank niet alleen 
een plek is waar voedsel verstrekt wordt. De 
intakers staan naast de hulpvragers; ze kijken 
samen op welke manier men weer uit de 
schulden of tekorten kan komen, met als 
uiteindelijk doel dat de voedselbank niet meer 
nodig is.” 
 
Een steentje bijdragen  
“Ik ben blij dat ik een klein steentje aan deze 
mooie organisatie bij mag dragen en zo ook de 
Amerstfoorters bij te staan die, om wat voor 
reden dan ook, even niet rond kunnen komen.” 
 
 

 
 

Afscheid van Marie-Thérèse? Welnee… 
 
Marie-Thérèse Dijxhoorn heeft jarenlang de functie van secretaris vervuld, tot dit jaar haar 
zittingsperiode eindigde. Tijd om afscheid te nemen? Nee hoor, ben je mal!  

  
Ze heeft het bestuurswerk altijd met veel 
passie gedaan: “We hebben soms 
felle discussies gehad, maar dat 
hoort er natuurlijk ook gewoon 
bij en tilt een bestuur uitein-
delijk naar een hoger plan.”  
Ze werkte bij de voedselbank 
gewoon mee als een extra paar 
handen nodig waren. “Dan pas 
proef je de sfeer. Ik vind dat je als 
bestuur niet alleen maar vanuit een 
ivoren toren beslissingen kunt nemen. 
Natuurlijk, je krijgt veel informatie van de  
 

leidinggevenden, maar zelf ervaren 
voor wie we ons werk doen, geeft 

toch echt méér inzicht en vol- 
  doening.“ 
 
    Geen echt afscheid 
    Het bestuur heeft dan wel  
   afscheid van Marie-Thérèse 

  genomen en haar uiteraard van 
   harte bedankt, maar verder blijft  

     ze gewoon betrokken bij de voedsel- 
                bank. “Ik help bij het uitdelen van het 
maandelijkse keipakket en blijf dat zeker doen.” 

In april stond er een interview met Irene in het AD. 

Boeiend om te lezen wat zij voor verzorgingshuis De 

Koperhorst heeft betekend. 

https://www.ad.nl/amersfoort/na-20-jaar-neemt-bestuurder-irene-66-afscheid-van-haar-verzorgingstehuis-ik-vecht-voor-mijn-bewoners~abb1c428/
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Nieuwe vorm voor ons jaarverslag  
 
Het is alweer een paar maanden geleden dat we ons nieuwe jaarverslag hebben gepubliceerd, maar 
we willen er toch nog een keer aandacht voor vragen. In de nieuwe opzet blikken we in ons 
jaarverslag uitgebreid terug op het jaar ervoor. 
 
Het bestuur publiceert elk jaar twee jaarreke-
ningen: die van Stichting Voedsel-Focus Amers-
foort (VFA) en die van de Stichting Steunfonds 
VFA. Daar is een uitgebreid jaarverslag bijgekomen 
waarin we onder andere terugblikken op onze 
activiteiten op het gebied van intake en armoede-
bestrijding en hoe we het uitdeelproces in corona-
tijd hebben vormgegeven.  
 
Van de ene crisis…  
De terugblik in het jaarverslag begint als volgt: 
‘Ook in het jaar 2021 speelde de corona-epidemie 
ons in veel opzichten parten. Niet zozeer door 
een (landelijk voorspelde) toename aan klanten, 
maar wel door de vele onzekerheden en het 
gegeven dat we niet zo onbekommerd met onze 
klanten konden communiceren als vóór corona. 
Onze voedselbank wil er niet alleen zijn voor het 
uitdelen van voedsel, maar ook als een baken van 
hulp en perspectief voor mensen voor wie het  
– vaak tijdelijk – moeilijk is om rond te komen.’  
 
…naar de andere!  
Vorig jaar waren we nog in de ban van corona en 
wat deze pandemie voor gevolgen zou hebben 
voor het aantal klanten. Toen viel het mee en 
haalden we opgelucht adem. Maar we hadden 
géén idee hoe groot de inflatie dit jaar zou zijn en 
wat een verwoestend effect dit zou hebben op 
de koopkracht. We zetten ons wéér schrap om 
een eventueel toenemende stroom nieuwe 
klanten op te kunnen vangen. Volg ons via de 
nieuwsbrieven, Facebook en andere socials.  

Het jaarverslag over 2021 en beide jaarreke-
ningen zijn te vinden op onze website op de 
pagina ‘Over ons > Onze documenten’. Voor een 
directe link naar het jaarverslag: klik hier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het jaarverslag staan veel foto’s van Linda 
Bouritius die begin 2020, net vóór de corona-
crisis, een prachtige reportage heeft gemaakt 
van ons werk.  

  

Ook andere beleidsstukken van het bestuur op de website  
Wij willen zo transparant mogelijk zijn. Het is belangrijk dat iedereen erop  
  kan vertrouwen dat wij donaties goed besteden: voor onze klanten én  
  voor onze bedrijfsvoering. Daarom staan op onze website niet alleen het 
jaarverslag en de jaarrekeningen, maar tegenwoordig ook beleidsstukken en 

de statuten. Benieuwd? Kijk op: ‘Over ons > Onze documenten’.  
 

https://voedselbankamersfoort.nl/over-ons/onze-documenten/
https://voedselbankamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag-Voedselbank-Amersfoort-2021.pdf
https://voedselbankamersfoort.nl/over-ons/onze-documenten/
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Nieuw: protocol voor klachten 
 
 
 
 
 
Ook als voedselbank ontkomen we er niet aan: protocollen. Ze zijn hard nodig om onze - toch best 
grote - organisatie goed te laten lopen en om fouten zoveel mogelijk te voorkomen. De nieuwste 
variant is het klachtenprotocol. Het bestuur heeft dit geïnitieerd en het is de bedoeling dat elke 
vrijwilliger weet hoe je met verschillende types klachten om moet gaan. 
 
Een belangrijke reden voor het protocol is dat een 
organisatie transparant moet zijn en dat voor 
iedereen duidelijk is hoe ze een klacht kunnen 
indienen en hoe wij ermee omgaan. Wij hebben 
contacten met diverse groepen: klanten, bedrij-
ven, instanties, sponsors, omwonenden… noem 
maar op. Al deze contactgroepen kunnen een 
klacht hebben over onze voedselbank en ze 
komen allemaal voor in het protocol. 
 
Klachten ván klanten 
Gelukkig komen bij ons maar weinig klachten 
binnen, hooguit een enkele keer van een klant. 
Wij maken natuurlijk ook wel eens fouten en wij 
vinden het belangrijk dat klanten zich vrij voelen 
om ons daarop aan te spreken. Daarom hebben 
wij een speciale klachtenregeling voor klanten 
ontwikkeld. We hebben de regeling op onze 
website geplaatst op de pagina ‘Info voor klanten’ 
sub ‘Oók goed om te weten’. Voor een recht-
streekse link naar het pdf-bestand: klik hier. 
 
Klachten óver klanten 
Daar staat tegenover dat onze vrijwilligers heel 
af en toe te maken krijgen met ontevreden of 

agressieve klanten. Dat zijn incidenten, maar wij 
vinden dat wij een veilige werkomgeving moeten 
bieden. In het protocol hebben we beschreven 
hoe je hier als vrijwilliger het beste om kunt gaan. 
De belangrijkste aandachtspunten:  

• Jouw veiligheid is het belangrijkste.  

• Blijf kalm, vriendelijk en respectvol en probeer 

de klant rustig te krijgen. 

• Hou oogcontact. 

• Probeer in te schatten of het om een taal-

probleem gaat (de klant kan zich niet goed 

uitdrukken). 

• Laat je vooral niet verleiden tot een heftige 

discussie. 

• Bedenk dat klanten het niet makkelijk hebben 

en soms een kort lontje hebben. Vervelend 

gedrag is meestal niet specifiek op jou gericht, 

maar een gevolg van tegenslagen. 

• Los het niet alléén op, maar vraag hulp van 

een andere vrijwilliger. Hoe dat het beste kan, 

is afhankelijk van de situatie (waar zit je, wie is 

aanwezig) en moet je zelf inschatten.  

• Meld het incident officieel bij de coördinator 

en het afdelingshoofd. 
  
 
 

 

Blije klant! 

Weer zo’n superlieve reactie van een dankbare klant. Of liever gezegd: vier, want op de kaart staan 
bedankjes in vier verschillende handschriften, van elk lid van het gezin. Wat een mooie kaart!  
 
 
  

We hebben de klachtenprocedure voor klanten ook in beeld weergegeven  
voor klanten die moeite hebben met de Nederlandse taal. 

https://voedselbankamersfoort.nl/klant-worden/info-voor-klanten/#toggle-id-16
https://voedselbankamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/05/Klachtenregeling-klanten-2022-01.pdf
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Onze vertrouwenspersonen 

 
Al onze vrijwilligers hebben een bedrijfscode gekregen die hoort bij het vrijwilligerscontract dat ze 
hebben getekend. In de bedrijfscode begint op pagina 10 een hoofdstuk over de klachtenregeling voor 
vrijwilligers over de interne gang van zaken bij onze voedselbank. Daarvoor zijn twee 
vertrouwenspersonen benoemd, waar je als vrijwilliger mee kunt sparren.  
 

 
Dick van der Stoep 

Werkt als aan- 
vuller op de 

uitdeeldagen 
 
 
 
 
 

 

  

Anneke Burgler 
Werkt op kantoor, 
maar ook tijdens  
het uitdelen. 

 

Vanaf mei 2021 is Dick een van de twee 
vertrouwenspersonen bij onze voedselbank. 
“Ik hou vooral van bemiddelen: partijen 
weer bij elkaar krijgen.” In de praktijk 
komen conflicten niet zo snel bij een 
vertrouwenspersoon terecht, maar mocht 
het nodig zijn, dan kan een vrijwilliger met 
een gerust hart bij hem terecht. 
 
Altijd in de zorg gewerkt 
Dick heeft altijd in de zorg gewerkt, de laatste 
jaren als regiomanager in een gezinsvervan-
gend huis. Na de zoveelste reorganisatie 
stopte Dick in 2015 vervroegd met werken en 
ging op zoek naar vrijwilligerswerk. Hij was 
toen 60 jaar. De voedselbank had een 
vacature voor aanvuller tijdens het 
uitdeelproces en dat leek hem wel wat.  
“Even heel iets anders doen, iets praktisch!” 
 
Een echte aanpakker 
Als aanvuller moet je een echte aanpakker 
zijn: het is soms zwaar werk, al dat gesjouw 
met kratten vol met producten. Dick is zo’n 
type mens die gewoon zijn werk doet en niet 
zozeer alle aandacht op zichzelf wil vestigen. 
Hij heeft een fijne uitstraling, is rustig, eerlijk 
en altijd even vriendelijk. Gewoonweg de 
ideale kandidaat voor vertrouwenspersoon. 
 

 Anneke is sinds eind vorig jaar benoemd als 
vertrouwenspersoon. Zij stort zich met hart 
en ziel op haar vrijwilligerswerk. “Ik heb heel 
veel moeite met het feit dat de kloof tussen 
arm en rijk alleen maar groter wordt. Ik wil 
er graag voor mensen zijn; dat zit gewoon in 
mijn hart.” En dat merk je: ze is oprecht 
geïnteresseerd in mensen, of het nou klanten 
zijn of vrijwilligers. 
 
Financiële achtergrond 
In haar werkzame leven was Anneke finan-
cieel manager. Na haar pensioen heeft ze via 
de kerk vier maanden een vrouw begeleid bij 
haar gang naar de voedselbank. “Ze schaamde 
zich enorm en zag er vreselijk tegenop om 
alleen te gaan. Ik stond dus al die tijd zelf in de 
rij en heb heel veel verhalen gehoord van 
klanten. Ik heb daar heel veel van geleerd.” 
 
Contacten, heel veel contacten… 
Er kwam een vacature vrij op kantoor, maar ze 
heeft ook allerlei andere taken opgepakt. Ze is 
een van de weinigen die bijna al onze 150 vaste 
vrijwilligers bij naam kent. Haar favoriete klus: 
helpen bij het uitdelen. En daar staat ze dan 
met een stralende glimlach de producten uit te 
delen, om klanten het gevoel te geven dat ze 
van harte welkom zijn. 

 

https://voedselbankamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/04/Bedrijfscode-Voedselbank-Amersfoort.pdf


 
 16 

 

 Werkexcursie naar… 

Hessing! 
 

Wij kennen Hessing als trouwe leverancier van zakken met voorgesneden groenten. Daar zijn we 
echt ontzettend blij mee! Reden genoeg om eens te gaan kijken hoe het daar werkt. In april ging een 

groepje mensen van de afdeling Logistiek naar het Noord-Hollandse Zwaagdijk. 
  
Hessing is een familiebedrijf dat al ruim 50 jaar 
bestaat. Ze snijden en verwerken duizenden kilo’s 
verse groente en fruit en leveren het verpakt aan 
bij hun afnemers. Een vak apart, zo zeggen zij zelf. 
Ze spelen ook in op wat klanten graag willen, en 
daarom worden tegenwoordig ook verspakketten 
samengesteld: verschillende groenten en fruit 
worden samen verpakt voor een speciaal recept. 
Koop er desgewenst vlees en rijst bij en dan kun je 
bijvoorbeeld Indiase kerrieschotel maken. 
 
Speciaal voor voedselbanken 
Oprichter Jan Hessing (ome Jan) wilde dat het 
bedrijf ook maatschappelijke verantwoordelijk-
heid zou tonen en wat past beter bij het bedrijf 
dan eten leveren aan voedselbanken? Zo’n 15 
voedselbanken mochten producten ophalen,  

waaronder die van ons. Dat is zo ontstaan via 
gezamenlijke contacten. Inmiddels wordt ook 
geleverd aan Voedselbanken Nederland, zodat 
nog veel meer voedselbanken kunnen worden 
bevoorraad. Na het overlijden van Jan heeft 
zijn broer Cees de levering aan voedselbanken 
overgenomen. Hij staat elke ochtend om half 5 
op om de groente voor ‘zijn’ voedselbanken te 
sorteren en te verdelen. Hij heeft daar zelfs een 
speciale hal voor. Een bedrijf met een groot hart! 
 
Op bezoek 
Hessing nodigde onze voedselbank uit om te 
kijken hoe ze het georganiseerd hebben en dus 
ging een groepje mensen van logistiek er samen 
met bedrijfsleider Annita naartoe. Het werd een 
interessante excursie.  

  
 
  

Met de hygiëne zit het bij Hessing wel goed. Niemand komt de productiehal in zonder jas en haarnetje. 

Je wilt natuurlijk géén haren in de groente. 

https://www.hessingsupervers.nl/
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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:  
Je moet eerst je spaargeld opmaken voordat je een voedselpakket mag komen halen. 
 
De uitleg: 
Nee hoor. We kijken alleen naar het leefgeld. Tijdens de coronacrisis kwamen veel zzp’ers bij ons 
langs, die in die periode geen werk meer hadden. In hun wanhoop hadden ze veelal eerst hun 
spaargeld opgemaakt. Geld dat ze eigenlijk opzij hadden gelegd voor hun pensioen. Zo jammer dat 
ze niet eerder bij ons langskwamen.  
En nee, mensen met heel veel geld op de bank zijn niet welkom, maar we gaan ervan uit dat die 
mensen zich sowieso al niet bij ons melden.  

Cees Hessing vertelde dat hij bij het bedrijf de 

producten voor de voedselbanken regelt. 

Een kijkje nemen in de productiehal. Alles zag er 

spic en span uit. 

De voorraad voor onze voedselbank stond al 

klaar voor de chauffeur van dienst. 

Meteen inladen dan maar.  

Ogenopener… 

17 
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Mooi initiatief: de Voedselbanken Academie 
Voor vrijwilligers van voedselbanken 

 
Voedselbanken Nederland heeft samen met SkillsTown een prachtig initiatief ontwikkeld: 
vrijwilligers van alle aangesloten voedselbanken mogen gebruikmaken van een leeromgeving 
met de naam Voedselbanken Academie. Een vrijwilliger kan gratis online cursussen volgen over 
diverse onderwerpen, van handig tot gewoon leuk.  
 

 

 
 

 
Voor elk wat wils  
De leeromgeving wordt aangeboden door de 
firma SkillsTown, een online opleider voor profes-
sionals. Er is enorm veel keus aan onderwerpen, 
op allerlei terreinen. Sommige zijn handig, zoals 
cursussen Microsoft Office, Word, Excel, Power-
Point, agressietraining of effectief vergaderen. 
Maar er zijn ook cursussen die leuk zijn om te 
doen, zoals het leren van een vreemde taal of een 
cursus fotografie. In overleg met Voedselbanken 
Nederland zijn ook modules toegevoegd die 
specifiek gericht zijn op het werk van voedsel-
banken, zoals een speciaal programma voor 
bestuurders van voedselbanken. Daarin komt 
onder andere aan bod hoe je je organisatie inricht 
en hoe je voedselwerving aan kunt pakken. 

Verschil lende leervormen  
In de Voedselbanken Academie worden ver- 
schillende leervormen aangeboden. Zo zijn er  
e-learning-modules, maar ook podcasts en 
webinars, een en ander afhankelijk van de aard 
van de cursus. Het gaat allemaal online, dus een 
vrijwilliger kan het vanuit huis doen, op een tijd 
die hij of zij het handigste vindt.  
 
Blijk van waardering voor vrijwill igers  
Voedselbanken Nederland heeft het initiatief ont-
wikkeld om iets terug te kunnen doen voor alle 
vrijwilligers van de voedselbanken. Die werken 
tenslotte vooral voor een ander. Via de Voedsel-
banken Academie kunnen ze investeren in 
zichzelf. 
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Loop jij tegen financiële problemen aan? 
 

Oók in deze VoedNood weer een 
oproep: kijk eens naar je eigen 
eetgedrag. Heb je genoeg geld om 
een fatsoenlijke, gezonde maaltijd 
te kopen? Heb je kinderen en denk 
jij: als zij het maar goed hebben, 
ik neem zelf wel genoegen met wat 
brood en gebakken aardappelen? 
Of lopen de schulden langzamer-
hand op en laat je dat gebeuren 
omdat je het anders ook niet meer 
weet? Zoek hulp! 

 
In Amersfoort zijn diverse instanties waar je hulp 
kunt krijgen. We noemen bijvoorbeeld Stadsring51 
en de klantmanagers van de gemeente. Ook wij 
werken daar veel mee samen om te proberen 
problemen op te lossen en zo weer perspectief te 
bieden voor een betere toekomst. 
 
Je krijgt meteen wat mee 
Vind je zo’n ‘officieel’ traject net een stapje te ver? 
Kom dan in elk geval bij ons langs. Wij zijn een 
particuliere organisatie en delen niets 
met instanties als jij dat niet wilt. We 
geven wél advies waar je wat mee 
kunt. En het leuke is: je krijgt bij ons 
meteen een voedselpakket mee!  
 
Een voedselpakket van enkele 
tientjes  
Een wekelijks voedselpakket is gemiddeld 
enkele tientjes waard. Geld dat je bespaart en 
weer voor andere zaken kunt gebruiken. We 
kunnen geen exact bedrag noemen, want de 
waarde is afhankelijk van het aantal personen 
in een huishouden. Maar dat het een welkome 
aanvulling is op je boodschappen is zeker. 
Er zitten elke week voor alle personen per huis-
houden minstens drie maaltijden in. En nee, je 
krijgt geen kant-en-klare doos mee, maar je mag 
kiezen uit het aanbod. 
 
Oók hulp bij  andere zaken  
Naast een voedselpakket krijg je ook gratis hulp bij 
de zoektocht naar regelingen en toeslagen waar je  

gebruik van kunt maken. Gemeente Amersfoort 
geeft ondersteuning (bijvoorbeeld de witgoed-
regeling), maar er zijn nog veel meer instanties en 
stichtingen die bij kunnen springen, zoals Kinder-
hulp, het Jeugdsportfonds, Jarige Job en diverse 
kerken. Zeker als je nog nooit financiële proble-
men hebt gekend, heb je geen idee waar je 
allemaal terechtkunt. Zonde om er geen gebruik 
van te maken. Wij weten de weg en kunnen 

helpen bij de aanvragen. Oók mooi meege-
nomen: als klant van de voedselbank 

kun je terecht bij de kledingbank en  
  speelgoedbank. Bij beide banken kun  
   je gratis prachtige spullen halen.  
 
  Allemaal l ieve vrijwill igers!  
 Wij werken met vrijwilligers. Voor een 

eerste gesprek heb je te maken met 
onze intakers: ze hebben een groot 

inlevingsvermogen en nemen alle tijd voor je. 
Maar ook al onze andere vrijwilligers zijn even 
hartelijk. Ze zien tenslotte wekelijks wat het met 
je kan doen als je financiële problemen hebt.  
 
  

  

Problemen? 
Zoek  

hulp! 

Net afgewezen? Kom weer langs! 
Ben je de afgelopen weken bij ons geweest en 
zat je net boven de norm? Maak gewoon weer 
een afspraak; dan maken we een nieuwe 
berekening. Twijfel je? Vul dan op onze website 
het rekenvoorbeeld in en kijk of je nu misschien 
wél in aanmerking komt voor een 
voedselpakket. 

http://www.voedselbankamersfoort.nl/klant-worden/
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Hulp voor onze klanten bij energieproblemen  
 
Natúúrlijk is bij ons ook aandacht voor de energieproblematiek van klanten! Nog niet iedereen heeft 
er mee te maken omdat ze vaste energiecontracten hebben, maar uiteindelijk lopen ook zij tegen de 
hoge prijzen aan. En even los daarvan: wat is er mis mee om wat zuiniger met energie om te gaan 
 

Er lopen bij onze voedselbank nu drie initiatieven: 
• Sinds een paar maanden houdt energiecoach 

Hans Schut een energiespreekuur. Klanten 
kunnen zich hiervoor aanmelden en krijgen 
gericht advies. Hans doet dit op vrijwillige 
basis. 

• Klanten die een eigen energieaansluiting 
hebben, krijgen een setje radiatorventilatoren 
van SpeedComfort cadeau. Deze ventilatoren 
kunnen voor een aanzienlijke besparing 
zorgen en elke besparing is méér dan welkom 
als je weinig geld hebt. Het is een gift van het 
fonds van de Raad van Kerken met de naam 
‘Amersfoort geeft warmte’.  

• Ook leverancier SpeedComfort levert een 
bijdrage door een lagere prijs te berekenen. 

Een aardige bijkomstigheid is dat de ventila-
toren in Nederland worden geassembleerd 
door mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. 

• Via ‘Amersfoort geeft warmte’ hebben we 
ook vouchers gekregen met een waarde van 
€ 100. Ze zijn bedoeld voor energiebespa-
rende producten of als extraatje voor klanten 
die door hoge energiekosten klem komen te 
zitten. Onze intakers kunnen bepalen bij wie 
ze momenteel het hardst nodig zijn.  

 
Wat een prachtig gebaar van de Raad van Kerken 
die op deze praktische manier mensen in nood 
wil helpen. 
Klik hier voor een artikel over het initiatief. 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Energiecoach Hans Schut 
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https://www.ad.nl/amersfoort/64-000-euro-opgehaald-voor-amersfoorters-die-energierekening-niet-kunnen-betalen~aa1034d8/
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Kort nieuws 
 

Verhuizing in het zicht… 
Ons huidige pand staat op een terrein dat, op verzoek van de 
gemeente, over ruim een jaar wordt ingericht als oplaadstation 
voor streekbussen. Voor ons als bewoners van Argonweg 10 
wel even schrikken, want wat dan? We hebben aardig wat 
ruimte nodig en is er een geschikt pand beschikbaar dat redelijk 
centraal ligt en niet in een woonwijk? De gemeente is op zoek 
naar een ander pand en de drie sociale banken hebben een plan 
van eisen opgesteld. De verhuizing zou in 2024 plaats moeten 
vinden. We zijn benieuwd wat het gaat worden!  

 
 

Als ze dat willen: gezondheidscheck voor onze klanten 
Op onze uitdeeldagen kunnen klanten – als ze dat willen – een 
kleine gezondheidscheck laten doen. Zo wordt de bloeddruk 
gemeten, het glucosegehalte bepaald om te kijken of iemand 
diabetes heeft zonder dat te weten en het cholesterolgehalte 
gemeten. Verder wordt een uitgebreide vragenlijst ingevuld. 
Het initiatief is van Pharos en een aantal samenwerkende 
partijen. Het is een laagdrempelige methode om een aantal 
ziektes boven water te krijgen. Er wordt dan ook goed 
gebruikgemaakt van het spreekuur. 

 
 

Helaas: geen vervolg voor Quiet in Amersfoort 
Quiet is een landelijk initiatief voor klanten van voedselbanken. 
Het idee is dat via een digitaal platform non-food producten, 
diensten en uitjes worden aangeboden door lokale ondernemers. 
Voedselbankklanten kunnen hierop inschrijven. Via het platform 
wordt geregeld dat iedereen eerlijk aan de beurt komt.  
Het idee om Quiet ook in Amersfoort te introduceren, is helaas 
niet gelukt. Wat dan wél weer mooi is: het restant van het 
startkapitaal is gedoneerd aan onze voedselbank, zodat wij er 
wat moois mee konden doen voor onze klanten. Het zijn 
drogisterijbonnen en zwemkaartjes geworden. 

 
 

Ons boodschappenlijstje 
In november gaan we weer een supermarktactie organiseren bij 
een aantal grote supermarkten in Amersfoort. We zamelen op 
die manier houdbare producten in. Over het algemeen zijn 
Amersfoorters ruimhartig en is de opbrengst groot! We hopen 
ook nu weer dat iedereen wil helpen. We hebben een 
boodschappenlijstje waarop staat wat we nodig hebben. De 
‘digitale versie’ van het lijstje staat op de website. Tijdens een 
actie gebruiken we een eenvoudigere variant. 
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https://quiet.nl/
https://voedselbankamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/09/Boodschappenlijst.pdf
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Kort nieuws 
 

Gelukkig: we konden weer bezoek ontvangen! 
Wat hebben we dat gemist in coronatijd: bezoekers rondleiden. 
We hebben het langzamerhand weer opgepakt. Er kwamen 
leerlingen van een paar scholen langs, maar we kregen onder 
andere ook wijkteams en bewindvoerders op bezoek. Goed om 
onze werkzaamheden met elkaar kort te sluiten. Verder hebben 
we medewerkers van de gemeente rondgeleid: zij kozen voor 
onze voedselbank in het kader van een introductieprogramma 
waarin deelnemers kennis kunnen maken met instanties in 
Amersfoort. 

 
 

Lintje voor twee vrijwilligers van ons 
Maar liefst twee van onze vrijwilligers kregen een lintje: 
Marja Dee en Gerrit Timmerman. Marja is één van de 
coördinatoren van het uitdeelproces en Gerrit is één van de 
dagcoördinatoren bij logistiek. Waarom ze een lintje kregen? 
Dat valt te lezen in De Stad Amersfoort. 
Natuurlijk begrijpen wij wel waarom zij genomineerd zijn: ze 
zijn heel erg actief en hebben een hart van goud. We zijn erg 
trots op ze! 

 
 

Tijdelijk voedselpakket voor vluchtelingen uit Oekraïne 
Toen begin dit jaar de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op 
gang kwam, hebben wij ook kunnen helpen. Particulieren in 
Amersfoort die onderdak gaven aan vluchtelingen uit Oekraïne 
konden bij ons een voedselpakket halen, als ze eigenlijk te 
weinig geld hadden om voor de huisgenoten óók nog eens het 
levensonderhoud te betalen. Er werd dankbaar gebruik van 
gemaakt. Vooral verzorginsproducten waren populair. We 
hebben dit volgehouden totdat de Oekraïners geld van de 
overheid kregen waarmee ze hun gastheren en -vrouwen een 
vergoeding konden geven.  

 
 

Heerlijke dagjes uit voor onze klanten 
Dankzij diverse giften van fondsen, bedrijven en particulieren 
konden we onze klanten dit jaar veel dagjes uit aanbieden. 
Klanten konden zich aanmelden voor een zeiltocht met de 
Eendracht, speelpark Oud Valkeveen, het Zuiderzeemuseum, de 
Keukenhof, het Dolfinarium, Dierenpark Amersfoort en allerlei 
andere leuke bestemmingen. Hierbij nogmaals een bedankje aan 
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Na die sombere 
coronatijd waren alle uitjes echt een fijne afleiding van alle 
problemen waar klanten mee te maken hebben. 
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https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/overig/814195/koninklijke-onderscheiding-voor-23-amersfoorters?fbclid=IwAR0fnCQhsQG6Z9TkbEPDm37labFfhBnxND9yRg0jZd9FBqnXJg7UzLi4Cbs
https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/overig/814195/koninklijke-onderscheiding-voor-23-amersfoorters?fbclid=IwAR0fnCQhsQG6Z9TkbEPDm37labFfhBnxND9yRg0jZd9FBqnXJg7UzLi4Cbs
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Het verhaal van een voedselbankklant, elders in het land 

“Ik heb geen geld, maar ben nog steeds dezelfde persoon” 
 
De man van Jeanet had een goed lopend bedrijf, 
waardoor ze nooit over geld hoefde na te denken. 
Alles ging vanzelf. “Ik leefde in een bubbel, weet ik 
nu.” De ommekeer kwam onver- 
wachts: het bedrijf ging failliet en  
Jeanet en haar man gingen uit  
elkaar. Het huis moest met ver- 
lies worden verkocht en Jeanet  
kwam met haar kinderen terecht  
in een klein flatje. De kinderen  
hadden een bed, maar Jeanet lag  
‘s nachts op de slaapbank in de  
woonkamer. Door te letten op  
haar uitgaven probeerde ze zich weer te focussen 
op de mooie dingen in het leven. Dit ging goed 
totdat Jeanet medeaansprakelijk werd gesteld 
voor bedrijfsleningen van haar ex-man. 

Ineens had ze een hele grote schuld, met 
deurwaarders voor de deur en afsluiting van gas 
en licht als gevolg. Haar leven sloeg in korte tijd  

om van luxe, comfort en onbe-
zorgdheid naar honger, kou en 
in haar eentje naar oplossingen 
zoeken. “Mensen bleven steeds 
vaker weg, hadden het te druk 
voor me. Langzamerhand raakte 
ik steeds meer buiten de maat-
schappij. Dat is misschien nog 
wel het moeilijkste: dat er 
niemand meer op bezoek komt  

en je nog weinig echte gesprekken hebt. Dat is 
raar. Ik heb geen geld, maar ben nog steeds 
dezelfde persoon.” Klik hier voor het volledige 
verhaal, opgetekend door Erik Mathlener. 

  

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

 
 

Blije klanten… 

Hieronder twee van de vele reacties van klanten. Toch geen wonder dat we ons werk met 
zoveel plezier doen?  
 
 
 
 
 
 
  

“Gisteren ben ik ons voedselpakket op gaan halen. Een ding sprong er 

wel heel erg bovenuit: de watermeloen. Die van ons 'leeft' niet 

meer 🙂, hij was heeeerlijk. Grootse complimenten voor de 

moestuinierders (ik weet niet of ie daaruit kwam, maar if so..) van 

wie jullie de meloenen hebben gekrgen. 

En anders/sws een berichtje met de complimenten voor de 

samenstelling van de voedselpakketten die we steeds krijgen.” 

 

“…Wel wil ik aangeven dat ik heel erg dankbaar ben voor alle hulp. Het 

heeft mij ontzettend veel geholpen, elke week weer. Mijn kinderen 

hebben ook genoten van het lekkere eten, ik heb nieuwe recepten 

geleerd en ook geleerd om zuiniger om te gaan met mijn geld. Ik hoefde 

mij geen zorgen te maken over voeding en wat andere essentiële 

producten, dat waardeer ik heel erg. Mooi dat jullie er allemaal zijn om 

mensen te helpen zoals ik, die het de afgelopen tijd zo moeilijk had. 

Heel erg bedankt. 

https://voedselbankennederland.nl/ex-klanten-aan-het-woord/ik-heb-geen-geld-maar-ben-nog-steeds-dezelfde-persoon/
https://www.voedselbankennederland.nl/ex-klanten-aan-het-woord/
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Interessant om terug te lezen of te luisteren 
 

Arjen Lubach steekt de draak met programma’s over armoede. Een week of een 
maand in armoede leven wil niet zeggen dat je kunt begrijpen hoe dat voelt. En of 
ze allemaal integer gemaakt zijn… Is het niet een vorm van ‘aapjes kijken’? Hoe dan 
ook: leuk om terug te kijken.  VPRO, 03-03-22 

 
Geen gang naar de voedselbank, maar geld voor eigen boodschappen. In 
Rotterdam wordt geëxperimenteerd met een betaalpas waarmee mensen zelf 
boodschappen kunnen doen, als alternatief voor de voedselbank. Minder 
schaamte, meer ‘een gewone Nederlander’.  NOS, 25-07-22 

 
Verschillende stichtingen voor kinderen in armoede zien een groeiend aantal 
aanvragen dit jaar. Het gaat dan om aanvragen voor bijvoorbeeld gratis 
schoolspullen, een fiets en zwemles. Als deze stijging van het aantal aanvragen 
doorzet, komen de stichtingen zélf in geldproblemen.  nu.nl, 17-10-22 

 
Historisch hoge prijzen bezorgen veel huishoudens kopzorgen. Bij het Geldloket 
van Stadsring51 in Amersfoort voerden ze het afgelopen halfjaar 12% meer 
preventieve gesprekken. Teamleider Jaap-Jan Broer waarschuwt: ”Ik zie 
gelijkenissen met de economische crisis in 2008.”  AD, 04-08-22 

 
Aletta van Tent is manager bestaanszekerheid bij stichting De Sociale Maatschap. 
Ze was te gast in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. "We weten uit de 
literatuur dat mensen over het algemeen pas drie tot vijf jaar na het ontstaan van 
de eerste schuld aan de bel trekken.”  NOS, 11-08-22 

 
Stress om hoge kosten voor energie en boodschappen heeft een rechtstreeks 
effect op de gezondheid van mensen die al weinig te besteden hebben, 
waarschuwt hoogleraar Gera Nagelhout. Kinderen uit kansarme gezinnen leven in 
ons land gemiddeld vijftien jaar korter in goede gezondheid.  AD, 11-08-22 

 
De gemeente Amersfoort en de grootste woningbouwcorporaties hebben een 
waslijst aan maatregelen om mensen te helpen die de komende winter hun 
gasrekening niet meer kunnen betalen. Maar voor een groot deel staan ze 
machteloos. “Aan stijgende prijzen kunnen wij niks veranderen.”  AD, 08-09-22 

 
Schuldenexpert Nadja Jungmann: ”Geldzorgen werken door op je functioneren.” 
Met name ouderen hebben steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te 
knopen en dat zorgt voor geldstress, vreest vreest Nadja. Ze schoof aan samen met 
twee gepensioneerden.  NPO1, 07-09-22 

 
In het magazine Beurs vertellen hulpvragers en hulpverleners over de impact van 
de inflatie op hun leven en werk. Op pagina 24 en 25 een interview met Chantal 
Wezendonk, coach Participatie en Inkomen bij de gemeenten Amersfoort en 
Leusden. Zij is ook regelmatig op de voedselbank te vinden.  NVVK, 09-22 

 

https://youtu.be/2FId8NodJ4s
https://nos.nl/video/2438310-geen-voedselbank-maar-geld-voor-eigen-boodschappen-als-een-normale-nederlander
https://www.nu.nl/binnenland/6211638/steeds-meer-gezinnen-vragen-gratis-schoolspullen-een-fiets-en-zwemles-aan.html
https://www.nu.nl/binnenland/6211638/steeds-meer-gezinnen-vragen-gratis-schoolspullen-een-fiets-en-zwemles-aan.html
https://www.ad.nl/amersfoort/torenhoge-prijzen-bezorgen-amersfoorters-veel-kopzorgen-zo-krijg-je-grip-op-je-geld~ae12f624/
https://www.nporadio1.nl/nieuws/economie/b3a65dd9-4fdc-499a-9cac-6c600aef7f3d/schuldhulpverlening-steeds-grotere-groep-kunnen-we-niet-meer-helpen
https://www.ad.nl/geld/kind-uit-armer-gezin-leeft-korter-en-is-minder-gezond-en-de-overheid-pakt-dat-verkeerd-aan~a9f15666/
https://www.ad.nl/amersfoort/deze-hulp-geven-amersfoort-en-corporaties-vanwege-megaduur-gas-wij-vrezen-een-enorme-schuldencrisis~a81d64e2/
https://op1npo.nl/2022/09/07/nadja-jungmann-linda-bovendeert-en-mineke-veldhuijzen-over-geldstress/
https://www.nvvk.nl/page/1439/2022/09/15/Ik-durf-de-verwarming-nauwelijks-aan-te-doen?originNode=1420


 
 25 

 

Vraagje…  

Heeft iemand een werkeloos Nespresso-apparaat staan? 

 
 

 
 

Zuinig, héél zuinig! 
 
 Dankzij diverse Lions-clubs en vele particulieren 

krijgen we elk jaar vele tienduizenden DE-zegeltjes 
binnen. Dit jaar werden het 620.000! Als we die 
inleveren bij DE krijgen we er DE-koffie voor.  
En ja, daar zitten óók weer zegeltjes op… 
Vrijwilliger Joop mag even niet zwaar tillen en 
zette zich goedgemutst aan het knippen. Hoe 
zuinig wil je zijn!  
 
Trouwens, aan het einde van het jaar is er weer 
een nieuwe inzamelingsactie van DE-zegeltjes. 
Denk aan ons, bij het opruimen van de 
keukenkastjes! 

  

Wij krijgen op de voedselbank aardig wat cups die geschikt zijn voor 
Nespresso-apparaten, maar er zijn maar héél weinig klanten die daar 
belangstelling voor hebben. Zij hebben meestal een traditioneel 
koffiezetapparaat. 
 
Wél handig voor onze vrijwill igers!  
Daarom zijn we nu op zoek naar 1 of 2 (gebruikte) Nespresso-
apparaten voor onze vrijwilligers. Handig én zuinig voor als je maar 
één of twee kopjes koffie nodig hebt én we kunnen de voorraad cups 
daarvoor gebruiken. Dus: heeft iemand er toevallig nog eentje staan 
die niet wordt gebruikt? Wij zouden er erg blij mee zijn! 

We zijn bijna door de voorraad heen. Daarom leggen wij 
deze keer de focus op:  

 

RIJST EN PASTA 
 grote en kleine verpakkingen 
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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 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. Foto’s pagina’s 1 en 19: Linda Bouritius. Stockfoto's van Pixabay. 
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