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Voorwoord
2022 een jaar met nieuwe kansen. Samenwerking met
verschillende partijen, enthousiaste vrijwilligers. Blij met
nieuwe en bestaande donateurs. Hoewel er een stijging is
van het aantal gezinnen dat gebruik maakt van
Voedselbank Montferland zijn wij van mening dat er nog
veel gezinnen, die wel in aanmerking komen voor de
Voedselbank, er geen gebruik van maken. Als
voedselbank blijven we actief om de mensen die het nodig hebben te
bereiken. Wij doen dat door samenwerking met bijvoorbeeld De Graafschap,
partijen die weten hoe we deze gezinnen kunnen bereiken, Welcom en
schuldhulpmaatje. Ook kunnen we hopelijk in 2022 weer van start met
presentaties in onze locatie in Didam. We blijven ervoor gaan.

Ton Vriezen
Voorzitter Voedselbank Montferland.

Samenwerking
In de afgelopen tijd, zijn er samenwerkingsgesprekken met de Graafschap.
Welcom, Gemeente Montferland, woningbouwvereniging Plavei en

voedselbanken in Doetinchem en Achterhoek. Het zijn soms niet gemakkelijke
trajecten, maar we blijven optimistisch, dit mede in het belang van de mensen
die het zo nodig hebben.

Gesprekken met De Graafschap
Samen met Voedselbank Doetinchem, Voedselbank de Achterhoek hebben we
met De Graafschap afspraken gemaakt voor 2022.
Er zal een film worden gemaakt worden over het werven van cliënten en
vrijwilligers.
In maart houdt de Graafschap een inzamelingsactie.
In mei wordt bekeken hoe we de kidsclub kunnen promoten onder de kinderen
van de cliënten van de Voedselbank.

Gesprekken met Gemeente Montferland
De afgelopen tijd hebben wij gesprekken gevoerd met de Gemeente
Montferland, in samenwerking met Welcom.

Een zevental vragen zijn aan de orde geweest:
1. Krijgen wij daadwerkelijk de signalen over materiële vraagstukken op de
juiste plek en op tijd binnen?
2. Hoe verlagen we in Montferland de drempel om over financiële vragen en
problemen te praten en hulp te aanvaarden?
3. Is de toegang tot organisaties voldoende makkelijk en laagdrempelig en
wat zijn de aandachts- of verbeterpunten
4. Werken de organisaties zoals sociaal team, vrijwilligersorganisaties en
Welcom in voldoende mate gestroomlijnd en soepel samen, waar is extra
aandacht gewenst en hoe organiseren we dat dan?
5. Redden de organisaties het binnen de nu beschikbare mogelijkheden, is
er door samenwerking meer mogelijk?

6. Zijn er juiste en voldoende middelen beschikbaar en zo nee kunnen die
geregenereerd worden(fondswerving) op een slimme breed en gedragen
manier?
7. Is de werkwijze effectief en heeft het impact? Monitoring?
De Gemeente Montferland, wil niet meewerken aan een dergelijk onderzoek.
Wellicht geven de nieuwe minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten, en
een ander gemeentelijke bestuurder openingen om hier op een goede wijze
mee om te gaan?

Vrienden van de Voedselbank
De vrienden van de Voedselbank hebben onder de bezielende leiding van
Matthieu Krabbe een aantal projecten opgestart die in 2022 zullen worden
uitgevoerd. Zo zal er op 26 maart 2022 een themabijeenkomst over armoede
zijn in Montferland. Ook zullen werkgevers die lid zijn van MKB Montferland en
Gastvrij Didam een bijeenkomst houden in het voorjaar van 2022, waarin
besproken wordt hoe je signalen van mogelijke financiële problemen bij
werknemers kunt herkennen.

Honderd pakketjes Armoedefonds Nederland
Welke oudere kan wel wat steun gebruiken?
Bent u of kent u een oudere die wel een hart onder de riem kan gebruiken?
Voedselbank Montferland start volgende week met uitdelen van Ik-Denk-AanJou steunpakketjes aan ouderen in Montferland die wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. In Nederland leven naar schatting ruim 400.000 ouderen
rond het sociaal minimum. Met de steunpakketjes, die verkregen worden via het
Armoedefonds steken hulporganisaties de ouderen deze winter een hart onder
de riem.
Als u iemand kent die u een steunpakketje gunt, geef dan zijn of haar naam en
adresgegevens door per e-mail via voedselbankmontferland@gmail.com of
telefonisch op 06-49394026. Het is de bedoeling dat ouderen het gevoel krijgen

‘iemand denkt aan mij’, ‘ik word niet vergeten’. Belangrijk aspect van het project
is dat ouderen met de tegoedkaart, zélf kunnen kiezen waaraan ze dit extra
budget besteden. U mag ook een pakketje voor uzelf aanvragen als u wel een
steuntje kunt gebruiken. Natuurlijk gaat de voedselbank discreet om met
gegevens die verstrekt worden. Het pakketje past door de brievenbus.
Stichting Armoedefonds stelt honderd steunpakketjes beschikbaar. In de
pakketjes zitten onder andere een tegoedkaart van 25 euro van Albert Heijn en
een van 10 euro van Etos. In coronatijd mag bescherming niet ontbreken, dus
bevat het pakket ook mondkapjes.
“De impact van armoede op ouderen is extra groot, omdat zij nauwelijks zicht
hebben op financiële verbetering en een sociale kring van familie en vrienden
vaak ontbreekt”, aldus Irene Verspeek van het Armoedefonds. Het
Armoedefonds ziet dat de groep ouderen die financieel in de knel komt steeds
groter wordt. De stijgende prijzen voor energie en levensmiddelen spelen hierbij
een rol. In totaal gaat het Armoedefonds met behulp van 160 lokale
hulporganisaties in Nederland deze winter 7.500 steunpakketten uitdelen.

Meer informatie over deze actie en de mogelijkheden om een bijdrage te
leveren vind je op www.armoedefonds.nl

Aantal cliënten per 31 december 2021
Per 31 december maakten 86 gezinnen
gebruik van onze voedselbank. Het aantal
personen dat in aanmerking kwam was
198. Een lichte stijging ten opzichte 31
december 2020. Het aantal dat in 2021
gebruik heeft gemaakt van Voedselbank
Montferland bedroeg 143 gezinnen, dat zijn 277 personen, waarvan 80
kinderen.

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
•

Dank aan het detacheringsbedrijf de Horizon uit Velp voor de 60
pakketten met levensmiddelen.

•

Arbeidsvitaminen voor de vrijwilligers van de voedselbank. geschonken
door Electro World Wiendels.

•

Fijn dat we 10 kerstpakketten van de thuiszorgorganisatie Hulp in
Gelderland.

•

Dank Vishandel Wennekes, voor de mooie moten koolvis. Onze cliënten
zullen er blij mee zijn.

•

Wederom een geweldige actie van schutterij St Oswaldus Stokkum. 65
kratten levensmiddelen en 250 euro voor verse artikelen van het Gilde.

Stokkummers hartstikke bedankt namens de cliënten van Voedselbank
Montferland.
•

Medialijn Caroline Sanders , hartelijk dank voor de kalenders 2022 voor
onze cliënten en vrijwilligers.

•

Bedankt ZorgPlus voor de kerstpakketten, mooie en bruikbare inhoud.

•

De supermarktactie in Didam was een groot succes. 175 kratten met
voedsel en een bedrag van 300 euro was het resultaat. Hartelijk dank
aan alle gulle gevers en alle vrijwilligers.

•

Rens en Nadia en hun vrienden gaven leuke cadeautjes voor de de
kinderen van cliënten.

Toekenning voedselpakket
Het bestuur heeft besloten om de toetsing voor de eerste drie maanden los te laten.
De landelijke voedselbank heeft dit ook geadviseerd, vanaf minimaal 1 maand. Wie
door financiële problemen of anderszins hulp van de voedselbank nodig heeft hoeft
alleen naam, adres en woonplaats en gezinssamenstelling door te geven. Bel 0649394026 of mail naar voedselbankmontferland@gmail.com
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.

