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Voorwoord 

We zitten in de vakantieperiode en wensen al onze 

vrijwilligers een welverdiende vakantie toe. Het wil ook 

zeggen dat enkele activiteiten, zoals bijvoorbeeld de 

samenwerking van de voedselbank met alle andere 

organisaties, op een laag pitje staan. Ook het bestuur 

gaat vakantie houden. Uiteraard zullen wij ook in deze 

periode alert blijven en zorgen voor een goed reilen en 

zeilen van onze Voedselbank. Wij houden onder andere vinger aan de pols 

voor wat bijvoorbeeld betreft de samenstelling van de voedselpakketten, het 

al of niet bijkopen van voedsel en ook het accepteren van aangeleverd 

voedsel. 

Ton Vriezen  

Voorzitter Voedselbank Montferland.  

 

Afscheid van bestuurders  



Het bestuur heeft informeel afscheid genomen 

van Matthieu Krabbe, mede-oprichter van 

Stichting Voedselbank Montferland. Vanaf het 

eerste uur vervulde Matthieu de functie van 

secretaris. Hij deed dit met grote inzet tot en met 

november vorig jaar. Voor een 

afscheidsbijeenkomst gooide corona toen roet in 

het eten maar op vrijdagmiddag 9 juli jl. kon er 

alsnog een gezellig afscheid worden 

georganiseerd.  

 

Die middag werd ook afscheid genomen van Diana Beelen. Diana was acht 

jaar bestuurslid. Zij had onder andere de belangrijke taak van cliëntenbeheer, 

wat ze met verve en volle inzet deed. 

Wij danken, langs deze weg, nogmaals Matthieu en Diana voor hun tomeloze 

inzet.  

Uiteraard werden deze twee kanjers in de bloemetjes gezet en ontvingen zij 

uit handen van de voorzitter een mooi aandenken. 

 

Afscheid vrijwilligers  

In het tweede kwartaal hebben 

wij afscheid genomen van Agi te Winkel, Nico 

van der Vegt, Ria Schepers, Jan Scheerder en 

Doña Maturbongs. Zij hebben allen met passie 

veel werkzaamheden verricht voor onze 

voedselbank en we zijn hen daarvoor zeer 

erkentelijk. Ik weet zeker dat we dat mede namens onze cliënten kunnen 

zeggen. (Op de foto: Agi te Winkel) 

 

Welkom aan nieuwe vrijwilligers 



We zijn blij dat we weer een aantal nieuwe vrijwilligers mogen begroeten en 

we heten Teus Beijer, Joost van den Broek en Aart Schouten van harte 

welkom. Wij zijn ervan overtuigd dat zij de werkzaamheden binnen onze 

voedselbank, die meer dan nodig zijn, met net zoveel passie als de 

vertrekkende vrijwilligers gaan vervullen. 

 

Vrijwilligersbijeenkomst 

Noteer alvast donderdag 25 november 2021 in uw agenda. Dan houden wij 

weer onze jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Deze zal plaatsvinden in Didam. 

De uitnodiging hiervoor volgt in oktober. 

 

Overzicht cliënten eerste halfjaar 2021 

Op 30 juni maakten 205 personen gebruik van onze voedselbank, waarvan 

88 kinderen. In het afgelopen halfjaar hebben in totaal 270 personen gebruik 

gemaakt van onze Voedselbank.  

 

Voedseltuin 

Wat zijn we blij met alle verse groenten die wij wekelijks van de Voedseltuin 

Montferland ontvangen voor onze cliënten. Deze groentetuin werkt met een 

groot aantal enthousiaste vrijwilligers. De penningmeester van de voedseltuin 

gaf ons echter het minder fijne bericht dat het in 2022 en daarna moeilijk zal 

worden om de aankoop van pootgoed rond te krijgen. Mocht u aan de 

voedseltuin willen doneren neem dan contact op met 

bartjankrouwel@gmail.com. 

Bij voorbaat hartelijk hiervoor. 

mailto:bartjankrouwel@gmail.com


Lees het artikel over de voedseltuin dat in week 29 in Montferland Journaal 

stond: Artikel Voedseltuin 

 

 

Lief en leed 

Diana verzorgde als vrijwilliger ook het lief en leed voor onze vrijwilligers. Na 

haar vertrek zouden wij graag in contact komen met iemand die deze taak op 

zich wil nemen. Heb je interesse? Neem dan contact met Gerda Slangewal. 

Dat kan per mail: gerdavbm@gmail.com 

 

Gulle giften 

De Gemeente Montferland heeft ons laten weten dat zij voor 2022 de 

subsidiëring van onze Voedselbank blijft voortzetten. Daar zijn we heel blij 

mee. We ontvingen in het tweede kwartaal van 2021 weer diverse giften van 

bedrijven en particulieren. Ook daarvoor onze enorme dank. 

• Idex Optical Technologies - € 4500,-. Lees het artikel in Montferland 

Journaal: Artikel Idex 

• Van Vuren Facilitaire Diensten, dank voor het gratis reinigen van ons 

gebouw en 150 kratten, isolatiedozen en deksels 

• (daarvoor ook dank aan onze vrijwilligers Ton, Willy, Harrie en Henk) 

• O.B.S. Montferland - € 588,71 

• Statiegeldactie Coop Zeddam - € 878,- 

• Jade en Esmee organiseerden een leuke middag waarvoor ook 

kinderen van de voedselbank werden uitgenodigd. 

https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=702efd2001&e=2a0634c0d7
mailto:gerdavbm@gmail.com
https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=dfd303ef4f&e=2a0634c0d7


• 7 vriendinnetjes in 's-Heerenberg maakten en verkochten 

loombandjes. Van de opbrengst hebben ze lekkere dingen gekocht 

voor de cliënten van onze voedselbank. 

• Statiegeld AH - € 393 

• Statiegeldactie Coop 's-Heerenberg € 1165,20 

 

 

 

 

 



En dit is waar we het voor doen: 

 

 

Toekenning voedselpakket  

Voedselbank Montferland deelt wekelijks voedselpakketten uit aan 

mensen met (tijdelijke) financiële moeilijkheden. Daardoor voorkomen 

we tegelijkertijd verspilling en vernietiging van uitstekend voedsel.  

Wie komen in aanmerking voor hulp? 

Voedselbanken Nederland heeft criteria opgesteld om te bepalen wanneer 

een huishouden in aanmerking komt voor een voedselpakket. Het 

belangrijkste aspect is het leefgeld. Als een huishouden onder landelijk 

vastgestelde normbedragen komt, kan het aanspraak maken op hulp door de 

voedselbank. Leefgeld is het bedrag dat van het netto inkomen overblijft, na 

aftrek van vaste lasten, zoals de huur of hypotheek, verzekeringen, gas, 

water, elektra en schuldlasten. De bedragen staan op onze website: 

voedselbankmontferland.nl. De schaamte bij mensen die in financiële 

moeilijkheden zijn gekomen, is vaak groot, waardoor ze niet om hulp durven 

te vragen. Wij weten echter dat deze situatie iedereen kan overkomen. 

https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=28fe1018d5&e=2a0634c0d7


Hoe lang duurt de hulp? 

Hulp door de voedselbank is altijd tijdelijk en een aanvulling op de eigen 

boodschappen. In eerste instantie verstrekken we maximaal drie maanden 

elke week een voedselpakket. Als er daarna nog steeds sprake is van een 

noodsituatie, verlengen we de periode met zes maanden. Vervolgens wordt 

de situatie elke zes maanden opnieuw bekeken. Na maximaal drie jaar stopt 

de noodhulp. Het bestuur kan in schrijnende gevallen de hardheidsclausule 

toepassen. 

  

Facebook en website 

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. 
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