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Trots op onze vrijwilligers 

Ondanks de coronacrisis gaan onze vrijwilligers 

gewoon door met hun werkzaamheden. Wij zijn blij 

dat veel vrijwilligers zich inzetten voor de 

Voedselbank en een grote betrokkenheid voelen. 

Jammer dat het  sociale aspect tijdelijk wat minder 

kan zijn. Maar de gedrevenheid, inventiviteit, 

betrokkenheid is onverminderd groot, of dat nu gaat 

om de chauffeurs en bijrijders, de inpakkers, de mensen die zorgen voor 

voedselveiligheid, de bevoorrading, de uitgifte of het apart bezorgen. 

Dank aan jullie allemaal! 

 

Wij zijn blij dat er mensen bereid zijn om, als het nodig mocht zijn te 

helpen. Als je iemand kent die wil helpen, geef dat dan aan ons door, 

dan zullen wij diegene benaderen. 

 

Aanvragen voedselpakket 

Nu coronacrisis Nederland hard raakt, kunnen nieuwe cliënten zich aanmelden zonder dat een 

inkomenstoets noodzakelijk is. Het is voldoende om naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail en 

gezinssituaties door te geven. De verstrekking vindt dan in principe plaats tot 1 juni 2020. Mensen 

die extra hulp nodig hebben, kunnen bellen met 06-49394026. 

 



Giften van derden 

We kregen de laatste tijd extra giften. Daar zijn we 

natuurlijk heel blij mee.  

Leden van de Watersportvereniging uit Giesbeek 

brachten vier dozen met producten en door de 

Jeugdsoos Pannerden werden vijf kratjes met frisdrank 

gebracht. 

 

Reactie wethouder Som op subsidieaanvraag - 24 maart 

Als vrijwilligers van de Voedselbank Montferland zijn we diep teleurgesteld, verbaasd en verbolgen 

over de reactie op de subsidieaanvraag door wethouder Som. De reactie van Som geeft een 

aantal  feitelijke onwaarheden aan. Voedselbank Montferland is nooit structureel gesubsidieerd. In 

de afgelopen elf jaar is er voor de verhuizing een eenmalige bijdrage van 10.000 euro verstrekt 

door het toenmalige college en daarvoor 3.000 euro voor aanschaf van middelen. Dus in elf jaar tijd 

13.000 euro. De onderbouwing van de aanvraag ligt sinds april 2019 bij de gemeente. 

Jaarrekening, exploitatie en meerjarenraming tot 2025. Het zou wethouder Som sieren om daar 

eens een goed verhaal over te geven in plaats van het te hebben over handjes. Last but not least, 

het moet een wethouder onwaardig zijn om betrokken vrijwilligers weg te zetten met een verwijzing 

naar een pinautomaat. Wij vragen ons af of een dergelijk persoon geschikt is om het armoedebeleid 

van de Gemeente Montferland vorm te geven. Wij voelen ons zeer geschoffeerd, maar gaan 

ondanks door met ons vrijwilligerswerk. 

 

Lees hier het artikel in Montferland Journaal. 

 

Gesprek Gemeente Montferland - 9 maart 

Een afvaardiging van ons bestuur sprak op maandag 9 maart 

2020 met wethouder Som. Aanleiding was het bezwaarschrift 

van de Voedselbank op de afwijzing subsidie. De wethouder 

wilde graag een gesprek en meer informatie. Uiteraard hebben 

wij het voorstel om bij de voedselbank te komen, aanvaard. Het 

was trouwens voor het eerst dat er een bezoek kwam vanuit het 

college. Wij hebben een presentatie en rondleiding gegeven en 

daarna was er een kort gesprek. 

Een reactie op ons bezwaarschrift kon Martin Som nog niet 

geven en vervolgens werd een vervolgafspraak gemaakt. Dat 

vervolggesprek kon niet doorgaan door de Coronacrisis.  Het 

moet ons van het hart dat wij blij zijn dat onze vrijwilligers de 

werkzaamheden ondanks de crisis voortzetten.  

https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=b299d0a125&e=2a0634c0d7


 

Gemeenteraad 

Nadat we in januari in de Raad de onderzoeksrapport van Domenie hebben aangeboden, hebben 

we in februari per mail een subsidieaanvraag met bijlagen individueel naar alle raadsleden 

verzonden. Wij zouden het op prijs stellen dat de Gemeenteraad van Montferland een uitspraak zou 

doen. De Gemeente Montferland zou niet moeten willen dat zij een uitzondering zijn op het gebied 

van het Armoedebeleid.  

Rapportage Domenie vergelijking armoede in vijf gemeenten 

Op donderdag 9 januari hebben wij een rapportage over armoede, die gemaakt is door een 

onafhankelijk bureau, aangeboden aan de Raad van de gemeente Montferland. In de rapportage 

worden vijf gemeenten met elkaar vergeleken waar het om het onderwerp armoede gaat.  

Lees hier het rapport van Domenie 

 

Armoedeplatform 

De laatste  bijeenkomst van het Armoedeplatform waar een ambtenaar van de Gemeente 

Montferland aanwezig  was is 25 september 2018. Vanuit het college heeft er in de afgelopen twee 

jaar niemand interesse getoond in het Armoedebeleid. Jammer, helaas treurig maar waar.  

 

Nieuwe website 

In de eerste week van april zal onze nieuwe website in de lucht gaan. De website is voornamelijk 

gericht op potentiële cliënten. Ook andere organisaties die bezig zijn met armoede in Montferland 

worden hier genoemd. 

 

Presentaties 

Wij hebben in de afgelopen maanden voor diverse 

organisaties presentaties gegeven. Bezoekers waren zeer 

enthousiast en onder de indruk van hetgeen we doen. Door de 

coronacrisis hebben we deze presentaties tijdelijk stop 

moeten zetten. 

 

Supermarktactie 

De supermarktactie in 's-Heerenberg van 4 april in ‘s Heerenberg kan helaas niet doorgaan. 

 

Onder de radar 

Landelijk, maar ook gemeentelijk blijkt dat veel gezinnen geen gebruik maken van de voedselbank, 

hoewel ze er wel voor in aanmerking komen. Voedselbank Montferland vindt het belangrijk dat we 

https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=a3d68a840d&e=2a0634c0d7


deze gezinnen ook kunnen bereiken. We zijn over dit onderwerp dan ook direct aangehaakt bij de 

landelijke organisatie. Meer informatie volgt in de het volgend nieuwsbericht.  

 

100% score op voedselveiligheid 

Bij controle op voedselveiligheid hebben we wederom de maximale score van 

100% behaald. Henk en alle medewerkers chapeau! Het inspectiebureau gaf 

aan dat een dergelijk resultaat alleen tot stand kan komen door de inzet van alle 

betrokkenen, op ieder niveau. 

  

 

Website en Facebook 

Het bezoek aan de website van Voedselbank Montferland neemt toe. In 2020 zullen wij deze 

website nog gebruiksvriendelijker maken. Ook bezoek aan onze Facebookpagina breidt zich steeds 

meer uit. Dit mag mede worden toegeschreven aan de inzet van Karin van der Velden.  

Wie niet actief is op Facebook kan op de website zien welke berichten Voedselbank Montferland op 

dit sociale medium plaatst. Kijk op www.voedselbankmontferland.nl. 

 

https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=4351d99d59&e=2a0634c0d7


 
 



 

 

 

 

 

 

    

   

 
 


