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Voorwoord 

De laatste nieuwsbrief van 2020. Er is in het afgelopen 

jaar veel gebeurd. Voedselbank Montferland heeft het 

jaar goed doorstaan, ondanks alle moeilijkheden. Er 

waren ups en downs. Jammer dat we tijdelijk afscheid 

moesten nemen van de onderlinge gezelligheid en 

jammer dat de jaarlijkse vrijwilligersavond niet kon 

doorgaan. De aanvoer van voedsel was soms een 

probleem, maar dit is redelijk opgelost. We hebben veel 

te danken aan de structurele subsidies van 

kerken, Stichting Gasthuis Bergh, veel 

particulieren, bedrijven en de gemeente. Ook de grote 

bijdragen van de kerken voor voedsel is voor onze cliënten belangrijk. In 

deze nieuwsbrief vermelden wij de gulle gevers in het afgelopen kwartaal. 

 

We hebben afscheid genomen van bestuursleden Diana en Matthieu en 

hopen dat we dit in het eerste kwartaal 2021 officieel kunnen doen. We zijn 

blij dat beiden nog fanatiek actief blijven als vrijwilliger. Het bestuur wenst 

jullie fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een goed en gezond 

2021 toe. 

Ton Vriezen 

Voorzitter Voedselbank Montferland   

 
Samenwerking 



De samenwerking met andere partijen en presentaties aan organisaties was 

in 2020 moeizaam door Corona. Het overleg met Welcom is weer opgestart 

en we hopen dat in januari ook de gesprekken met Welcom en de Gemeente 

Montferland weer kunnen plaatsvinden. 

 
Acties 



 



 



 

 
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. 

 

 



 
Vrijwilligers 

Eind 2020 zijn er meer dan 90 vrijwilligers actief voor de Voedselbank, dit is 

inclusief de 6 bestuursleden en de 9 vrienden van de Voedselbank. Allen 

dragen in meer of minder mate bij aan datgene waar de Voedselbank voor 

staat. Wij moeten op locatie het aantal werkers i.v.m. afstand beperken maar 

proberen daar, hoewel niet altijd gemakkelijk, op een goede wijze mee om te 

gaan. 

 
Geen toetsing tot 31 maart 2021 

Het bestuur heeft in november besloten om tot 31 maart 2021 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 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. 



 
Vrienden van Voedselbank Montferland 

In 2020 hebben wij gekozen voor een nieuwe opzet van de Vrienden van 

Voedselbank Montferland. Inmiddels hebben enkele gesprekken 

plaatsgevonden. Een eerste georganiseerde bijeenkomst moest door corona 

worden afgezegd. 

 

 
De Voedseltuin 

Ook in 2020 kregen we weer volop verse groenten van de Voedseltuin in 

Montferland. De vrijwilligers poseren hier met gereedschap dat ze kregen van 

Wim Kuppens. 

 

Samenwerking met De Graafschap 

Voetbalvereniging De Graafschap wil maatschappelijk betrokken zijn in onze 

regio. Als eerste aanzet hebben zij een inzameling gedaan onder de 

jeugd(spelers), de staf en het kantoorpersoneel. De Graafschap wil de 

samenwerking intensiveren en wij hebben in januari 2021 samen met 



Voedselbanken Doetinchem en Achterhoek een gesprek hierover. 

 

 



 
Steun van de kerken 

Wij zijn bijzonder content met de financiële, maar ook de inhoudelijke steun 

van de kerken in de Gemeente Montferland. 

 



 

 

Folder Voedselbank 

In december 2020 hebben we huis aan huis in de 

gemeente Montferland, net als in 2018, folders laten 

bezorgen (15.000 stuks). Met belangeloze medewerking 

van Sandra ten Vaarwerk van Tint Vormgeving en Karin 

van der Velden van Tekst & Co is deze folder tot stand 

gekomen. Bijzondere dank in deze is op z’n plaats. 

Bekijk hier de hele folder. 

  

 
Landelijke voedselbank 

Voedselbank Montferland is lid van landelijke vereniging Voedselbanken. Bij 

deze vereniging zijn 172 voedselbanken aangesloten. Wij worden financieel 

ondersteund en ontvangen richtlijnen die aangeven wie in aanmerking komt 

voor een pakket. Voedselbank Nederland zorgt verder voor 

promotie, richtlijnen voedselveiligheid, Arbowetgeving, klachtenregeling, 

integriteit, omgaan met vrijwilligers. 

 
Alpha Deuren 

Wij zijn nog steeds bijzonder blij dat wij onze locatie aan de Pittelderstraat 20 

in Didam, GRATIS, mogen gebruiken. 

 
100 pakketjes Armoedefonds Nederland 

Eind december hebben wij 100 pakketjes kunnen bezorgen bij 60-plussers in 

Montferland. Een attentie om onze betrokkenheid te laten zien met deze 

inwoners, die zijn aangemeld door inwoners van onze gemeente.  De 

pakketjes zijn betaald door het Armoedefonds en wij als Voedselbank, onder 

de bezielende leiding van Gerard Wolbrink en Gerda, hebben een en ander 

http://www.tintvormgeving.nl/
http://www.tekstenco.info/
https://mcusercontent.com/62b03a24e596ed4e8be698cbe/files/ec8cc9d6-f1cd-42b2-8340-efc95f2aba90/Voedselbank_Montferland_PROEF_2_folder_A4_wikkelslag_gevouwen_99_x_210_mm.pdf
https://mcusercontent.com/62b03a24e596ed4e8be698cbe/files/ec8cc9d6-f1cd-42b2-8340-efc95f2aba90/Voedselbank_Montferland_PROEF_2_folder_A4_wikkelslag_gevouwen_99_x_210_mm.pdf


georganiseerd. 

 

 



 

Facebook en website 

Het bezoek aan de Facebookpagina van Voedselbank Montferland neemt 

toe en het aantal paginalikes stijgt gestaag. 

In het laatste kwartaal hebben we tot 18 december meer dan 32.000 clicks 

op de website gehad. 

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. 
 

 

  

 

  

 

   

 

  

http://voedselbankmontferland.nl/nieuws/
https://www.facebook.com/voedselbank.montferland/
http://www.voedselbankmontferland.nl/


 


