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Vrijwilligers bedankt! 

Wij willen onze vrijwilligers bijzonder bedanken voor wat ze presteren. 

Hoewel het soms moeilijk is door alle maatregelen, is de voortgang van de 

voedselleveringen niet in gevaar gekomen. Ook de mensen die door 

omstandigheden het werk op dit moment niet kunnen verrichten, hebben 

onze aandacht. Wij hopen dat we jullie op afzienbare tijd weer kunnen 

ontmoeten. Wij ontvangen van veel cliënten dank en waardering voor de 

vrijwilligers, die het mogelijk maken dat de voedselbank ondanks de corona 

blijft doordraaien. 

 

Aanvragen voedselpakket 

Het bestuur heeft besloten dat vooralsnog tot 1 september 2020 nieuwe cliënten zich kunnen 

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

gezinssituatie door te geven. 06-49394026 

 

Contact met Gemeente Montferland 

In  de afgelopen periode hebben wij regelmatig contact gehad met zowel de Raad, ambtenaren als het 

College. Na al die gesprekken hebben we het volgende laten weten aan het College van de Gemeente 

Montferland 

Wij kunnen ons vinden in de toezegging betreffende de subsidiëring voor de jaren 2020 en 2021 van 

jaarlijks minimaal 7.150,00 Euro en trekken derhalve ons bezwaarschrift in. 

Wij zijn content met het feit dat we zijn opgenomen in de concept nota subsidiekader subsidiebeleid 

van de gemeente Montferland 2021-2024. Wij vinden het positief dat het sociaal team betrokken 

wordt  bij de toekenning van hulp aan gezinnen, en hopen dit gezamenlijk  ook in samenspraak met 

WELCOM uit te voeren. Gemeente en Voedselbank kunnen stappen zetten waar de inwoners van 

onze Gemeente het meest baat bij hebben. Voedselbank Montferland is een organisatie die voedsel, 



dat anders wordt vernietigd, gratis en met behulp van vrijwilligers die hiervoor geen geld ontvangen, 

beschikbaar stelt aan gezinnen die het nodig hebben E.e.a. onder genormeerde bepalingen. Wij als 

Voedselbank hebben geen overheadkosten en zijn volledig transparant in onze uitgave en inkomsten. 

Wij hopen met u dat de voortgang zolang dat noodzakelijk is niet in het gedrang komt. Wij zien uit naar 

een vruchtbare  samenwerking.  

 

Voedselverwerver 

Met ingang van 1 juli zal Diana Beelen samen  met Fred Willemsen de taak van Voedselverwerver op 

zich nemen. Diana zal Didam en omgeving voor haar rekening nemen en ook alle administratieve 

handelingen. Fred zal 's-Heerenberg en omgeving voor zijn rekening blijven nemen. Wij wensen Diana 

veel succes toe met deze belangrijke en omvangrijke taak. 

 

Bestuur 

Diana Beelen zal met ingang van 1 november 2020  stoppen als bestuurder van de Stichting 

Voedselbank. Zij zal als vrijwilliger actief blijven als voedselverwerver en zal ook de taak van lief en 

leed blijven vervullen. 

 



Koninklijke onderscheiding 

Onze vrijwilliger Jos Loeven die jarenlang betrokken is bij de uitgifte van 

voedsel in 's-Heerenberg en daar ook actief is bij de Wereldwinkel, ontving 

in april een lintje. Wij feliciteren hem van harte met deze verdiende 

onderscheiding. 

  

 

Giften van derden 

In de afgelopen maanden ontvingen we veel giften. Nu het coronavirus veel mensen in financiële 

moeilijkheden brengt, zijn we daarmee extra blij. Wij danken Gertrudis 's-Heerenberg (kratten met 

voedsel), Rotary 's-Heerenberg (donatie),  FC Bergh (500 + 150 flesjes fris en chips), Vink Didam 

(cakemix), Ludy en Kees Bregman (dozen snoep), Oliebollenkraam Didam (kermisoliebollen), Burgers 

van Diem (donatie), de familie Reintjes (Montferland Asperges), Haal Lokaal! in Montferland/Kiwanis 

Montferland (25 voedselpakketten), Wibra Doetinchem (Snoepgoed), Edwin Sap (Sweet Baby Ray's 

barbecuesauzen), Lekkers Didam (taarten), Ilona Jansen van Hollarts Plastic (paaslekkernij), een 

Turkse vliegtuigmaatschappij (maaltijden) Stok Didam (gratis keuring van de lift) Bruisend 

Meulenvelden Didam. 



 



Actie DJ Elmo brengt € 2000,- op 

Bijzonder verrast waren wij met de activiteiten van Elmer van Kasteel 

(DJELMO). Hij vierde zijn 15-jarig jubileum met een actie voor de 

voedselbank en presteerde het om op een zaterdagavond maar liefst € 

2.000,- bijeen te brengen. Hulde! 

 

€ 5100,- van IDEX Optical Technologies 

We waren enorm verrast met de donatie van IDEX Optical Technologies uit 

Didam. Het bedrijf verkoopt industriële optiek en heeft een stichting, die tot 

doel heeft een deel van het resultaat te reserveren voor hulp aan lokale 

projecten. Nu het coronavirus heerst, is budget vrijgemaakt voor 

ondersteuning van voedselbanken. Het personeel van de vestiging Didam 

(ook bekend als Melles Griot) heeft ook geld ingezameld. Er werd een 

totaalbedrag van € 5100,- gedoneerd. 

 

Nieuwe website 

Wij zijn bijzonder content met onze nieuwe website 

www.voedselbankmontferland.nl. Wij danken eenieder die heeft 

meegewerkt om deze site tot stand te brengen. De site is 

gemakkelijk toegankelijk voor de cliënten  en ook alle Facebookberichten 

staan op de site. 

 

Onder de radar 

Het landelijke project onder de Radar is door de Corana vertraagd, achter de schermen werken we 

echter actief aan voorstellen waarmee we gezinnen die geen voedselpakket ontvangen omdat ze zich 

schamen of de weg niet weten, te kunnen bereiken. Voedselbank Montferland is actief bij dit project 

betrokken. 

 

Nieuwe aanhangwagen 

We hebben een mooie nieuwe aanhanger. Hartelijk dank aan de Beekse 

bedrijven Raasing Aanhangwagen Service voor de sponsoring en Span 

Finishing voor het stralen en spuiten . En ook dank aan ons zeer actieve 

bestuurslid Harrie Visser.  

 

Facebook 

Het bezoek aan de Facebookpagina van Voedselbank Montferland neemt toe en het aantal 

paginalikes stijgt gestaag. Wil je helpen zodat we nog meer mensen kunnen bereiken? Deel dan onze 



 

berichten op je eigen tijdlijn en  nodig je vrienden uit om de pagina leuk te vinden. Kies daarbij 

alleen de vrienden waarvan je denkt dat ze interesse hebben in onze activiteiten. 

 

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. 

 
  

 


