Nieuws van
Voedselbank Montferland
oktober 2021
Voorwoord
Dit is al weer de vierde en tevens de laatste nieuwsbrief
van dit jaar. Er is in de tussen alweer het een en ander
gebeurd.
Wij zijn bijzonder content met het feit jullie te kunnen
mededelen dat wij in december in Didam ons nieuwe
uitgiftepunt kunnen realiseren. Een mooie plek, omdat we
daar ook andere activiteiten kunnen ontwikkelen. Er wordt
door Gerda al gewerkt om e.e.a. vorm te geven. Ook het samen optrekken met
Welcom om het armoedebeleid in de Gemeente verder te ontwikkelen is in volle
gang. We hopen hierover op korte termijn met de Gemeente van gedachten te
wisselen. De AH actie was een groot succes. Bijzondere dank aan alle
vrijwilligers is hier op zijn plaats. Verder hoop ik jullie te ontmoeten tijdens onze
vrijwilligersavond op dinsdag 23 november in Didam.
Met hartelijke groet,
Ton Vriezen
Voorzitter Voedselbank Montferland.

Nieuwe bestuurder Kees van Hees stelt zich voor

Met ingang van april ben ik, Kees van Hees,
de nieuwe voedselverwerver van
Voedselbank Montferland. Ik volg Diana
Beelen op. In oktober 2021 ben ik gevraagd
op toe te treden tot het bestuur. Ik ben een
jaar met pensioen en heb vanaf 1976 altijd
gewerkt in het basisonderwijs. Eerst als
leerkracht en directeur van basisschool De Toorts in Didam en de laatste 10
jaar als leerkracht op basisschool Lindenhage in Zevenaar.
Samen met mijn vrouw Dorien woon ik in Didam en wij hebben 3 kinderen en
6 kleinkinderen.
Het samenwerken met mensen voor mensen die het minder hebben is iets wat
bij mij hoog in het vaandel staat. De werkzaamheden die ik tot op heden samen
met andere vrijwilligers heb verricht bevallen mij prima en ik hoop dit nog lang te
mogen doen voor de Voedselbank.

ACTIE - Douwe Egberts Waardepunten
Binnenkort start de 10e actie met Douwe
Egberts waardepunten. We hopen op
eenzelfde succes als in 2020, toen we
495.000 punten binnenkregen, goed voor
990 pakken koffie. Kees van Hees is druk
bezig met de voorbereiding. We zullen ook
via betrokken personen, facebook, de
website en Montferland Journaal aandacht vragen voor deze actie.

Nieuwe uitgiftelocatie

Met ingang van december zal de uitgifte in
Didam gaan plaatsvinden in het
Albertusgebouw. Als bestuur zijn we
bijzonder content met deze locatie en de
mogelijkheden die deze locatie biedt. Wij
danken met name Peter Dieks en Mariëlle
Janssen voor de prettige en enthousiaste
ontvangst en medewerking.
Dit houdt in dat wij na vele jaren afscheid nemen van de locatie PKN in Didam.
Wij danken de Diaconie Protestante Gemeente, zo ook de heer Blom, voor alle
medewerking in de afgelopen jaren.

Welkom aan nieuwe vrijwilligers
We zijn blij dat we weer twee nieuwe vrijwilligers mogen begroeten, Ans Lips en
Marcel Bloem. We heten beiden van harte welkom. We zijn ervan overtuigd dat
beiden een welkome aanvulling zijn voor onze Voedselbank en wensen hen
veel succes en plezier toe.

Afscheid vrijwilligers
In het derde kwartaal hebben we afscheid genomen van Jan Nas. Jan is met
veel enthousiasme een reeks van jaren als chauffeur werkzaam geweest voor
onze Voedselbank. Bijzonder dank voor al je werkzaamheden.

Aantal cliënten per 30 september 2021
Op 30 september 2021 maakten 195 personen gebruik van onze Voedselbank,
waarvan 78 kinderen.

Vrijwilligersbijeenkomst dinsdag 23 november 2021

Dinsdag 23 november vindt weer de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Inloop
vanaf 19.30 uur. De locatie is het Albertusgebouw in Didam. Onder het genot
van een hapje en een drankje kunnen we met elkaar bijpraten. Er zal een
optreden zijn van zanger Henry Welling, die ons met zijn geheel in dialect
gezongen teksten zo’n 45 minuten zal entertainen. Jullie zijn voor deze avond
allen van harte uitgenodigd.

Rabo Clubsupport
Alle leden van Rabobank Graafschap kunnen ons
ondersteunen door te stemmen op stichting voedselbank
Montferland. Stemmen kan via Rabo internetbankieren of
de Rabo App. ( geldt niet voor leden die in Didam wonen).
Zij kunnen op de voedseltuin stemmen.

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

Presentaties
Nu het weer kan, starten we weer met het
geven van presentaties over de
Voedselbank Montferland. De presentaties
worden gegeven in onze locatie aan de
Pittelderstraat 20 in Didam. De presentatie
wordt per keer gegeven aan maximaal 20

personen.

Duur, inclusief rondleiding en napraten maximaal 90 minuten. Heeft u interesse
of kent u een vereniging, buurt of organisatie etc. die interesse heeft, neem dan
contact op met voedselbankmontferland@gmail.com of bel 06- 5513353.

Gulle giften
•

Henk Opgenoort uit Aerdt heeft samen met vrijwilligers Ton Hageman en
Ton Heythuyzen van de Voedselbank 41 kratten appels en peren geplukt
en bezorgt bij de VBM. Hartelijk dank voor het plukken en het bezorgen.

•

De opbrengst van de statiegeld actie bij Coöp in Zeddam bedraagt euro
601,60. Hartelijk dank hiervoor.

•

De ontbijtactie AH in Didam is voorspoedig verlopen. Dank aan alle
vrijwilligers en gulle gevers die van deze actie een succes hebben
gemaakt.

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.
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.

