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VOEDNOOD

INHOUD
Onder andere:


De economie trekt aan, het aantal banen neemt toe, en toch
hebben nog veel te veel mensen het moeilijk, óók met baan.
Regelgeving is complex, woonlasten zijn hoog, en als je moet
rondkomen van een laag inkomen groeien de problemen je maar
al te snel boven het hoofd. Natuurlijk is het fijn dat wij er dan
zijn, maar niemand vindt het leuk om afhankelijk te zijn van een
voedselpakket. Gelukkig zien we bij gemeentelijke instanties
steeds meer initiatieven om iets aan armoede te doen. Wij
mogen vaak bij hen aan tafel zitten. Fijn, want wij komen
dagelijks met de problemen in aanraking.
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Bijstandsuitkering omhoog óf vaste lasten naar beneden…
Cieka Galenkamp, coördinator VFA:
“Samen met de sociale dienst van de gemeente
Amersfoort en de woningcorporaties hebben we
overleg over de huisvestingskosten van mensen
die weinig te besteden hebben. Wij merken dat
meerdere klanten veel te veel geld kwijt zijn aan
wonen. Als je van een bijstandsuitkering moet
leven, dan ben je bijna je hele inkomen al kwijt

aan vaste lasten. Neem nou de huur: maar liefst
50 van onze 350 klanten in Amersfoort hebben
een huur van meer dan 700 euro. Vaak komt dat
door de grote huurverhogingen van de laatste
jaren of doordat ze van een koop- naar een
huurwoning moesten overstappen en meteen
een hoge huur voor de kiezen kregen.
Te weinig goedkope huurwoningen
Als je net ónder de huurtoeslaggrens zit (circa
710 euro) krijg je wel huurtoeslag, maar het
maximum ligt rond de 330 euro. En dan moet je
al ouder zijn dan 23 jaar. Met alle andere vaste
lasten erbij, hou je nog steeds niet veel over.
Laat staan als je boven de huurtoeslaggrens zit,
bijvoorbeeld omdat je het vroeger beter had en
een woning huurt die in de vrije sector zit. Dan
krijg je géén huurtoeslag. En het is niet zo
eenvoudig om een goedkopere huurwoning 

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd
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te krijgen, simpelweg omdat die er niet genoeg
zijn en de wachtlijsten lang.

corporatie kent de huizen toe en op basis van
inkomen wordt de huur bepaald. Dat is in elk
geval alweer een stap voorwaarts. Maar wat als je
al in een huis woont met een te hoge huur? Moet
de huur worden verlaagd en wie betaalt dat dan?
De overheid? Of de woningcorporatie? Je kunt
iemand wel laten verhuizen, maar dat kost ook
weer geld. Misschien kun je dan beter een lagere
huur berekenen. Sowieso is de bijstandsuitkering
momenteel aan de lage kant om normaal te
kunnen participeren in de maatschappij.
Al met al is er genoeg te overleggen en fijn dat
we dat samen doen. Zo kunnen wij de zienswijze
vanuit onze klanten inbrengen. En daar is gelukkig
ook oor voor.

Wie betaalt?
Tot 2014 was het beleid van woningcorporaties:
huur op maat, ofwel een huurprijs die afhankelijk
is van het inkomen. Na 2014 werd het de eigen
verantwoordelijkheid van de huurder om een
goedkoop huurhuis te kiezen. Maar als je dringend
verlegen zit om een huurwoning en er komt een
passend huis voorbij dat misschien aan de hoge
kant is, maar wél beschikbaar? Reageer je dan
niet, en wacht je op een goedkoper huis? Tja, dat
is nogal een opgave als je in problemen zit.
Daarom is nu weer nieuw beleid ingesteld: de

Pannenkoeken en pindakaasballen…
Begin mei werden onze klanten getrakteerd op een heuse proeverij.
Het idee erachter: laten proeven wat je allemaal met melkpoeder kunt doen.

Als voedselbank krijgen wij veel zuivelproducten aangeleverd, maar daar zit vrijwel nooit gewone
melk tussen. Dat komt onder andere omdat fabrikanten de productieoverschotten van melk
kunnen hergebruiken voor andere doeleinden. Supermarkten hebben soms restanten voor ons,
maar die zitten dan al dicht tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aan. Hoe mooi is het dus dat
de firma Vreugdenhil uit Nijkerk 1500 blikken melkpoeder doneerde: lang houdbaar en een
volwaardig melkproduct. Uit één blik kan ongeveer drie liter melk worden gemaakt.
Even proeven!
Vreugdenhil exporteert de melkpoeder naar diverse landen en levert maar mondjesmaat in
Nederland, waar voornamelijk verse melk wordt gedronken. En juist omdat het hier nauwelijks
wordt gebruikt, leek het een paar vrijwilligers van ons een goed idee om een proeverij te houden.
Klanten werden onder andere getrakteerd op diverse soorten pannenkoeken, chocolademelk én
- echt héél erg lekker - pindakaasballen. En ja, ook onze andere vrijwilligers proefden mee…
Het initiatief haalde de regionale pers:
Het AD kwam langs, proefde mee en plaatste een mooi artikel
Cieka zat aan tafel in het programma UVandaag van RTV Utrecht en nam wat lekkers mee
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Een kleine greep uit wat er allemaal gebeurde
Stichting Sofie aan Tafel bestaat dit jaar tien jaar
en dat wilden organisatoren Helma en Remco
onder andere vieren met een bijzondere lunch in
onze voedselbank. Ook burgemeester Bolsius zat
aan tafel. Cieka en hij zijn overigens regelmatig
in gesprek om te praten over de problematiek
rond armoede in de stad. Dat dit bestaat, erkent
hij. “En dat schuurt. Maar een mooie kant van
schuren is dat het na verloop van tijd gaat
glanzen.” Waarmee hij wilde zeggen dat het
belangrijk is om voortdurend te proberen wat
aan armoede te doen, met als ultiem doel de
problemen uiteindelijk op te lossen.
Klik hier voor een artikel in De Stad Amersfoort.

NLdoet
Het Oranje Fonds organiseerde op 10 en 11 maart 2017 weer het jaarlijkse NLdoet; de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. Wij hebben een mooie herinnering overgehouden aan NLdoet:
twee bedrijven hebben bij ons de handen uit de mouwen gestoken. Arcadis heeft onder andere een
prachtige boekenkast gemaakt in de koffiekamer en de basis gelegd voor een wandpaneel in de
wachtkamer. Stater heeft vooral allerlei schilderwerk gedaan. Beide bedrijven: ontzettend bedankt!
We zijn er heel blij mee!

Het Oranje Fonds lanceert dit jaar de vierde
editie van haar Groeiprogramma. Doel van
het programma is het vergroten van de
professionaliteit van ondernemingen met een
sociale doelstelling en het vergroten van het
maatschappelijk effect.
Ook onze voedselbank doet dit jaar mee met als
doel om te kijken hoe wij onze extra diensten
nóg beter kunnen laten functioneren en dat
verder uit te rollen. Bij de kick-off was koning
Willem-Alexander aanwezig.
In een volgende VoedNood meer over wat het
programma voor ons kan betekenen.
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Speciale aandacht voor jongeren
Jongeren in de tienerleeftijd: een lastige groep om te bereiken,
en zéker als ze onderdeel uitmaken van een gezin met financiële
problemen. Toch hebben we geprobeerd om ze een keertje bij
elkaar te krijgen om van henzelf te horen waar zij tegenaan
lopen.
Onbekommerd uitgaan
Uiteindelijk hebben vijf jongeren gehoor gegeven aan de oproep.
Het was goed om ze een keer rechtstreeks hun verhaal te laten
vertellen. Daardoor werd bevestigd wat wij zelf eigenlijk ook al
dachten: ze hebben vooral behoefte om eens een keer een dagje
onbekommerd uit te kunnen gaan en zelf moderne, nieuwe
kleding te shoppen bij een goedkope winkel, in plaats van
tweedehands. Verder hebben ze behoefte aan de gebruikelijke
schoolmiddelen. Gelukkig zijn dáár diverse fondsen voor.

Overleg met…
…bewindvoerders
Op donderdag 16 maart ontvingen wij een tiental bewindvoerders, aangevuld met schuldhulpmaatjes
en klantmanagers van de sociale dienst. Doel was om samen met onze intakers ons werk en dat van de
diverse beroepskrachten verder af te stemmen.
Wij gaven uitleg over de nieuwe, hogere norm die we sinds januari hanteren, waardoor klanten eerder
én langer in aanmerking komen voor een voedselpakket. Er werd open gediscussieerd over de hoogte
van het leefgeld dat door bewindvoerders wordt vastgesteld. Soms is dat zo laag dat klanten heel lang
afhankelijk zijn een voedselpakket, terwijl ze juist graag zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder
willen. Daar staat tegenover dat bewindvoerders juist een behoorlijk
potje voor hun klanten willen reserveren voor plotselinge onkosten.
De aanwezige klantmanagers sprongen daar meteen op in door uit te
leggen welke van deze uitgaven bij de sociale dienst kunnen worden
gedeclareerd.
Voor ons was het verhelderend om te horen dat bewindvoerders
slechts een paar werkuren per maand aan iedere klant kunnen
besteden. Het was een nuttig overleg in een bijzonder goede sfeer.
…en het COA
Met enige regelmaat melden zich asielzoekers van het Amersfoortse AZC bij de
voedselbank. Omdat deze groep mensen via het COA al leefgeld krijgt, komen
ze veelal niet in aanmerking voor een voedselpakket. Af en toe passen wij
uitzonderingen toe, bijvoorbeeld als ze bijzondere kosten hebben die niet door
het COA worden vergoed. Voor ons is het niet altijd goed in te schatten wanneer
dat is en daarom gingen intakers Kees Morra en Marjolein Pieters dit voorjaar
op bezoek bij het AZC, waar ze gastvrij werden ontvangen door Saskia van
Klinkenberg, woonbegeleider in dienst van het COA. Het was goed om met elkaar van gedachten te
wisselen. De financiële situatie van asielzoekers is een stuk duidelijker geworden, waardoor het
eenvoudiger is geworden om de aanvraag van een gezin goed te kunnen beoordelen.
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Dankzij… Lions Club Amersfoort!
Ben Euving (links op de foto) en Herman Timmer zijn lid van de Lions Club Amersfoort.
Deze Lions club geeft niet alleen elke maand een donatie van 300 euro aan de voedselbank, speciaal bedoeld voor de aanschaf van verse groente en fruit, maar steekt ook in
praktische zin de handen uit de mouwen. Een paar keer per jaar helpen de leden een
aantal weken achter elkaar met het inpakken van de voedselpakketten. Simpelweg
omdat ze de zwakkere groepen in de samenleving willen helpen, passend bij de
doelstelling van hun club.
INTERVIEW: AAGJE JELLEMA

Handen uit de
mouwen!
De Lions Club Amersfoort heeft ruim 40 leden.
Een ideaal aantal, aldus Ben en Herman, omdat
je elkaar dan nog goed kunt leren kennen. De
aanwas van leden gebeurt meestal via de eigen
netwerken. Hoewel de club dus niet zozeer om
leden zit te springen, zijn vooral jonge mensen
welkom. De gemiddelde leeftijd ligt nu rond de
60. En ja, het gaat wel specifiek om mannen.
“Maar Lions kent ook gemengde en vrouwenclubs”, zo klinkt het meteen. Waarvan akte.
De Lions Club in Amersfoort maakt onderdeel uit
van de internationale Lions-organisatie, die dit
jaar al 100 jaar bestaat. Waar de internationale
club vooral wereldwijde problemen aanpakt,
kiezen de onderliggende clubs hun eigen goede
doelen uit. “We willen een verschil kunnen
maken”, zegt Ben. “Dat bereiken we door juist
voor lokale doelen te kiezen en dan met name de
wat zwakkere groepen in de samenleving.”

talenten in om andere producten tegen een
goedkopere prijs in te kopen. Zo werd vorig jaar
een mooie prijs onderhandeld voor een partij
maandverband. “De meeste donateurs vinden dat
toch een beetje een gek product. Blikjes zalm of
zakken drop, oké, maar maandverband? Gek
natuurlijk, want ook dat is hard nodig!”
De leden van de Lions Club steken ook voor
andere goede doelen graag de handen uit de
mouwen. Het Drie Ringen Concert 2017 is net
achter de rug, speciaal voor mensen in tehuizen
die slecht ter been zijn. Alle 170 gasten werden
gehaald en gebracht.
Daarnaast worden ook acties georganiseerd om
geld bij elkaar te krijgen. Zo werd vorig jaar een
veiling georganiseerd voor een nieuwe inrichting
van lunchroom De Onthaasting. En elk jaar is er
een speciale wijnactie waarvan de opbrengst
bestemd is voor de diverse goede doelen.

“Geen rommel voor voedselbankklanten!”
Herman knikt: “De activiteiten van de voedselbank passen perfect bij onze doelstelling. Voedsel
is een basale levensbehoefte. Wij doneren elke
maand 300 euro via Lucky’s Groentehal in
Amersfoort die daar verse groente voor de
voedselbank voor levert. Ze letten daarbij goed op
de kwaliteit van de spullen. En zo hoort het ook.
Het mag niet zo zijn dat mensen die het moeilijk
hebben worden opgescheept met rommel.”
Ook zetten de leden van de Lions Club hun

Meer weten? Klik hier voor de website.
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Waar we óók blij van werden
Namens Stichting Kinderfondsen mochten wij kinderen van onze klanten blij maken met een
dagje Dolfinarium. Een hele bus vol vertrok op 25 april naar Harderwijk. Het weer was niet
best, maar dat deerde de kinderen geen moment. Ze hebben enorm genoten. Omdat het
aantal aanmeldingen groter was dan het aantal plaatsen, verzorgt Stichting Kinderfondsen in
de zomervakantie nóg zo’n dag voor degenen die nu naast het net visten. Super!
Het is inmiddels al een mooie traditie geworden: van Stichting Eemlijn krijgen we elk jaar een
flink aantal kaartjes waarmee onze klanten gratis gebruik kunnen maken van de fietsboot.
Ook dit jaar kregen we alweer 150 kaartjes. Namens onze klanten: bedankt!

Tank je bij het Esso-benzinestation van de firma Kreijne in Hoogland, dan kun je punten
sparen voor een goed doel, waaronder onze voedselbank. Met Kreijne is afgesproken dat we
voor de opbrengst onder andere mogen tanken met onze busjes. Een mooie actie van Kreijne
én wat een prima samenwerking!
De supermarktactie die we op 22 april hebben gehouden, heeft weer heel veel producten
opgeleverd. Met het boodschappenlijstje in de aanslag hebben inwoners van Amersfoort en
omgeving vooral de door ons zo gewenste houdbare spullen ingeslagen. We kregen dózen
vol binnen. We kunnen onze klanten hier langere tijd een groot plezier mee doen.
Hartverwarmend: een particulier uit Leusden die anoniem wil blijven had een
zwemabonnement gewonnen bij zwembad De Octopus in Leusden en wilde dit afstaan aan
een klant van de voedselbank. De Octopus heeft het abonnement omgezet in 12 losse kaartjes
die de voedselbank in Leusden gaat uitgeven aan hun klanten daar.

Afscheid van ons uitdeelpunt in Bunschoten-Spakenburg én van Biep!
In Bunschoten-Spakenburg waren de laatste
jaren feitelijk twee voedselbanken: een uitdeelpunt van ons en sinds een paar jaar ook de
Genadebank, een initiatief van de interkerkelijke organisatie De Genadebron. Beide initiatieven geboren uit een goed hart en bedoeld
om mensen die het moeilijk hebben te helpen.
Omdat het niet wenselijk is om tegen elkaar te
concurreren, hebben wij besloten ons filiaal te
sluiten. Wel met pijn in het hart, want onze
vrijwilligers in Bunschoten-Spakenburg hadden

een warme band opgebouwd met de klanten
daar. Eén van de vrijwilligers die ons nu gaat
verlaten is Biethje Koelewijn, kortweg Biep.
Zij verzorgde de intakes en nam ook altijd trouw
deel aan het intake-overleg in Amersfoort. Op
haar laatste dag kreeg zij een grote bos bloemen,
een beeldje én warme woorden van Cieka.
Symbolisch ook voor alle andere vrijwilligers
in Bunschoten-Spakenburg, die samen een
afscheidsetentje kregen. Allemaal ontzettend
bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan!
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Interessant om te lezen of terug te kijken
Wethouder Tigelaar van Amersfoort signaleert een groeiend aantal ‘nieuwe
armen’: ouders met een reguliere baan en een huis, maar voor wie de lasten zo
hoog zijn dat ze het niet meer redden. Klik hier voor het artikel.
Eddy Karrenbelt, hoofd sociale zekerheid bij de gemeente Amersfoort, vindt dat
geen Amersfoorter die in de bijstand of in armoede leeft tussen wal en schip mag
vallen. Hij is druk bezig hier wat aan te doen. Klik hier voor het artikel.
Mensen met geldzorgen zijn daar zo druk mee bezig dat ze afspraken vergeten,
beloften niet nakomen, snel opgeven enz. Geen onwil, maar onmacht, zo blijkt
uit wetenschappelijk onderzoek. Klik hier voor het artikel.
Het verhaal van een alleenstaande moeder in Den Haag: 'Ik werk fulltime, maar
mijn zoon groeit op in armoede.’ Klik hier voor het artikel.

Een vrouw, zelf werkzaam in de armoedebestrijding in Amsterdam, leeft 100
dagen op schuldsaneringsniveau. Ze wil ervan leren om zo haar doelgroep beter
te kunnen helpen. Leven in armoede valt haar niet mee… Klik hier voor haar blog.
In het programma WNL Opiniemakers onderzoekt Annemarie van Gaal waarom
de regelgeving in Nederland voor mensen die weinig te besteden hebben toch zo
ingewikkeld moet zijn. Klik hier voor het programma.

Intensievere samenwerking met andere sociale banken
De voedselbank, kledingbank en speelgoedbank zitten samen in één pand: op zich handig voor
een goede samenwerking. Dat gebeurt al omdat de voedselbank verwijsbrieven schrijft voor haar
klanten waarmee die automatisch toegang krijgen tot de andere sociale banken. Dat bespaart hen
een intakeproces én het is handig voor de klanten, die van de ene naar de andere bank lopen.
Maar omdat de banken aparte stichtingen zijn, met elk een eigen beleid, leven we soms ook langs
elkaar heen. Jammer, vinden we allemaal, en daarom gaan we de samenwerking intensiveren.
Daarvoor is het sowieso al handig om wat beter kennis te maken. Op 15 juni organiseren we
samen een voorjaarsborrel voor alle vrijwilligers. We nemen een kijkje in elkaars keuken en
vertellen waar we allemaal mee bezig zijn. Gezellig, én een stap om nóg meer samen te doen.
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Ons FocusProduct

We hebben altijd behoefte aan vooral
houdbare producten. Deze keer leggen wij
onze focus op:

KANT-EN-KLARE KRUIDENMIX
nasi-/bamikruiden e.d.
Bedrijfshulpverlening: óók voor ons van belang
Ook een vrijwilligersorganisatie als de onze moet aan kwaliteitseisen voldoen. Eén daarvan is een
goede bedrijfshulpverlening, en daarom ging een aantal vrijwilligers van de gezamenlijke sociale
banken, naast hun normale werk, ook nog eens op BHV-cursus. De firma Crisicom leidde het team op,
dat nu gecertificeerd is om klanten en collega-vrijwilligers in veiligheid te brengen. Hopelijk hoeven ze
nooit daadwerkelijk in actie te komen, maar mocht zich een incident of calamiteit voordoen, dan zijn zij
er op voorbereid.

Landelijke kerncijfers 2016

Voedselbanken
Nederland heeft de
kerngegevens over
2016 in kaart gebracht.
Daaruit blijkt dat
1,2 miljoen mensen in
Nederland onder de
armoedegrens leven
en dat 135.000
daarvan hulp krijgen
van de voedselbank.
Wat vooral indruk
maakt is het aantal
kinderen dat met
honger naar school
gaat: maar liefst 1 op
de 8…
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Restanten van de PLMA-beurs verwerken: een enorme organisatie!
Al een paar jaar krijgen wij een deel van de restanten van de PLMA-beurs. Het gaat om verse
producten die gebonden zijn aan een houdbaarheidsdatum. Fijn om het te krijgen, maar ook een
enorme organisatie!
Op deze internationale beurs presenteren fabrikanten uit diverse landen hun nieuwe producten. Na
afloop van de beurs is er veel over. De stichting Zending over Grenzen mag dit allemaal ophalen voor
hun doel: het ondersteunen van kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa. Daar gaan
de lang houdbare producten naartoe. Verse producten kunnen nooit op tijd naar Oost-Europa worden
vervoerd en daarom wordt dit aan ons gegund. Weken van tevoren is een team van onze voedselbank
al bezig met de organisatie, juist omdat het veelal diepvries- en koel-bewarenproducten betreft en de
kwaliteit uiteraard gewaarborgd moet worden. Dat kan niet zonder een aantal trouwe sponsors van
ons die belangeloos meewerken. Zo zorgt Bakker Logistiek Groep voor het transport en de firma Roest
uit Leusden stelt koelruimtes beschikbaar waar we drie dagen lang met hulp van veel vrijwilligers
hebben mogen sorteren. Binnenkort zullen we op onze site een fotoverslag plaatsen van de hele
organisatie. Zelf zijn we er eigenlijk best trots op dat het ook dit jaar weer is gelukt: vrijwilligers die zo
professioneel bezig zijn! Met natuurlijk een diepe buiging voor onze sponsors.

WILT U ONS
STEUNEN MET
EEN GIFT?
Ons bankrekeningnr. is:
NL 20 RABO 012 15 79 689
ten name van
Stichting Voedselfocus
te Amersfoort

Automatische incasso
Voedselfocus is erg gebaat bij een solide financiële basis. Als u bereid
bent om ons op regelmatige basis te steunen, kunt u ons machtigen
om bedragen van uw bankrekening te incasseren. Op onze website is
een formulier te vinden (pagina 'Leveranciers en Donateurs'), maar u
kunt ons ook mailen over een toezegging: de RABO-bank accepteert
dit als officiële machtiging. Stichting Voedselfocus Amersfoort heeft
een ANBI-verklaring van de Belastingdienst. Dit betekent dat u uw
gift kunt aftrekken bij uw inkomstenbelastingaangifte.

Onze contactgegevens
T: 033 - 472 19 37
E: VFA-kantoor@voedselfocusamersfoort.nl
I: www.voedselfocusamersfoort.nl
Cieka Galenkamp, algemeen coördinator
T: 06 - 37 65 68 79
E: cmgalenkamp@voedselfocusamersfoort.nl
@voedselfocus

Uitleg over ANBI

Redactie en vormgeving: Aagje Jellema
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