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Corona 

Corona zal nog wel enige tijd blijven. Wij zijn erg blij dat de meeste 

vrijwilligers actief kunnen blijven en hopen dat met het beschikbaar stellen 

van handgel, mondkapjes en handschoenen de veiligheid van zowel de 

vrijwilligers als de cliënten gehandhaafd blijft. Bijzonder vinden wij de 

creativiteit van onze vrijwilligers. Ieder op hun eigen wijze lossen ze de 

problemen, als die er al zijn, op een goede wijze op. Zowel bij de uitgifte, bij 

de chauffeurs en bijrijders als bij de mensen die voor de voorraad en inpak 

zorgdragen. Chapeau. 

 
Bestuur 

Met ingang van 1 november zullen zowel Diana Beelen als Matthieu Krabbe 

stoppen als bestuurder van de stichting Voedselbank Montferland. Diana is 

acht jaar actief geweest en Matthieu 11 jaar. Matthieu is vanaf de oprichting 

secretaris van Voedselbank Montferland. Beiden hebben ontzettend veel 

bijgedragen om van de Voedselbank Montferland dat te maken wat het nu is. 

Wij zijn blij dat zowel Diana als Matthieu actief blijven als vrijwilliger. Op 

verzoek van het bestuur gaat Diana samen met Fred Willemsen de rol van 

voedselverwerver vervullen en ze blijft ook het 'lief en leed’ verzorgen. 

Matthieu is door het bestuur verzocht om voorzitter te worden van de 

vrienden van Voedselbank Montferland. Wij zullen nog veel van hen horen en 

zien. 

 
Nieuwe bestuurder 



Met ingang van september 2020 is Gerard Wolbrink toegetreden tot het 

bestuur van Voedselbank Montferland. Vanaf 1 november zal hij de functie 

van secretaris vervullen. 

 

Gerard stelt zich voor: 

Ik ben Gerard Wolbrink (68) jaar en woon in ‘s- Heerenberg. 

Ik ben geboren in Hengelo (Gld) Na zes weken hebben ze 

mij met pa en ma en de andere vijf kinderen verhuisd naar 

Vierakker (een dorpje voor Zutphen). Op mijn 13e zijn we 

verhuisd naar Wichmond. Na de lagere school heb ik de 

MULO in Zutphen doorlopen en daarna de MEAO  in 

Deventer. Op mijn 20e (1972) mocht ik mijn loopbaan beginnen bij 

RABOBANK in Doetinchem. Na Doetinchem ben ik werkzaam geweest bij 

een zestal RABO-banken in de Achterhoek en Liemers, waaronder negen 

jaar in Didam. In 2014 ben ik na 42 jaar RABO met vervroegd pensioen 

gegaan. Mijn hobby’s zijn hardlopen, wandelen en fietsen. Op dit moment 

ben ik administrateur van de PCI H. Gabriel. Daarnaast help ik mensen die in 

de schulden zitten. Ook ben ik vrijwilliger bij Wijngoed Montferland (‘t 

Oerlegoed) met wijngaarden in Gendringen en Stokkum. 

 
Dank van cliënten 

Wij ontvangen met enige regelmaat telefonische of mondelinge 

bedankjes van onze cliënten. Wij willen dit bijzonder kaartje van een van 



onze cliënten u niet onthouden. 

 

Schoonmaak kratten 

Onder de bezielende leiding van het bestuurslid Harrie Visser heeft een 

aantal vrijwilligers in september met de gelukkige omstandigheid van mooi 



weer de kratjes schoongespoten. Een goede actie en veel hulde voor 

degenen die aan de schoonmaak hebben meegeholpen. 

 
Vrijwilligersavond 

De jaarlijkse vrijwilligersavond in november kan dit jaar helaas niet doorgaan. 

Hopelijk kunnen we volgend jaar een bijzonder vrijwilligersavond 

organiseren. Diana en Henk zullen bekijken of er nog mogelijkheden zijn om 

de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 

 
Schenking Appels 

Henk Opgenoort heeft appels geschonken aan 

de Voedselbank. Daar zullen onze cliënten blij 

mee zijn. Samen met vrijwilligers van de 

Voedselbank (Ton Hageman en Ton 

Heythuyzen) zijn de appels geplukt. Bijzonder 

dank hiervoor. 

  

 
Geen toetsing tot en met 31 december 2020 

Het bestuur heeft in juni besloten om tot 31 december 2020 nieuwe cliënten 

toe te laten zonder toetsing. Wie door financiële problemen hulp van de 

Voedselbank nodig heeft, hoeft alleen naam, adres en telefoonnummer door 

te geven. Onze cliëntbeheerder vraagt naar de gezinssamenstelling, omdat 

het aantal personen in een gezin leidend is voor de samenstelling van het 

pakket en het is nodig dat er een e-mailadres bekend is voor het toesturen 

van benodigde informatie. 

 

Het aantal cliënten is dit jaar inmiddels met meer dan 30% gestegen en de 

verwachting is dat het percentage in 2021 zal gaan toenemen. Nu enkele 

supermarkten voedsel op het einde van de houdbaarheid heel goedkoop 

aanbieden, zal het nog uitdaging zijn om de komende periode goede 

pakketten voor onze cliënten samen te stellen.  

 

Wij hebben op Facebook, de website en via Montferland Journaal kenbaar 

gemaakt dat er tot 31 december geen toetsing geldt. Wie geen Facebook 



 

heeft, kan alle berichten via de website van Voedselbank 

Montferland volgen.  

 
Pilot uitgifte voedselpakketten 

We zijn aan het kijken welke mogelijkheden er zijn om cliënten die hun 

pakket niet kunnen ophalen van dienst te zijn. Welke bezorgmogelijkheden er 

zijn bijvoorbeeld. Hopelijk kunnen we in 2021 tot een goede oplossing 

komen. Voorlopig zijn we met een pilot bezig. 

 
RABO Actie Clubsupport 

Alle leden van Rabobank Graafschap kunnen ons ondersteunen door vanaf 5 

oktober te stemmen op Stichting Voedselbank Montferland. 

Dit jaar stelt Rabo weer geld beschikbaar voor verenigingen en stichtingen 

die bij deze bank bankieren.  Leden van de Rabobank bepalen zelf welke 

club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom, jouw stem is geld waard! 

Stemmen kan via Rabo Internetbankieren of de Rabo App. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


