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Voorwoord
De zomer is al weer in volle gang. Veel zaken die ook in
deze periode aandacht vragen van onze Voedselbank.
Armoedebeleid in Montferland, de situatie in Oekraïne,
aanbod van levensmiddelen en voedselverwerving,
voedselveiligheid, presentaties, interne veranderingen
etc. We zijn blij met de contacten met Plavei, De
Graafschap en de regionale en landelijke
afstemmingen. Ook de activiteiten van Welcom, de Voedseltuin en de kerken
volgen we met belangstelling. Al met al, ook voor het komende tijd veel werk
aan de winkel.
Ton Vriezen
Voorzitter Voedselbank Montferland.

Woningbouwvereniging PLAVEI
bracht ons een bezoek, lees hun
verslag
De Voedselbank biedt iedereen die het
nodig heeft, dertien weken lang een
pakket aan: "Armoede is soms
gewoon pure pech’
Soms kun je er niets aan doen. Armoede kan ook gewoon aan pech te wijten
zijn. Pech dat je op de verkeerde plek bent geboren. Pech dat je bent
ontslagen. Pech dat je failliet bent gegaan of pech dat je nooit geleerd hebt
met geld om te gaan. Het kan iedereen overkomen. En precies daarom
bestaat de Voedselbank. Om mensen die het even moeilijk hebben te
ondersteunen.
Voedselbank is een landelijke organisatie, waar 170 voedselbanken onder
vallen. Ton Vriezen is voorzitter van Voedselbank Montferland, dat alweer
twaalf jaar een belangrijke rol speelt in de regio. Samen met klantcoach
Pauline Kölzer van Plavei bezoeken we vandaag het kloppend hart van
Voedselbank Montferland in Didam, waar vrijwilligers spullen verzamelen en
pakketten samenstellen. De kamers staan ook nu weer vol met kratten
levensmiddelen, vlees, vis, koekjes, snoepgoed en drinken. Eigenlijk alles
wat je als gezin graag ‘op de plank’ hebt liggen.
95 gezinnen
“Op dit moment krijgen 95 gezinnen in Montferland, in totaal meer dan 300
mensen, wekelijks een voedselpakket”, vertelt Ton Vriezen. “Deze delen we
iedere vrijdag uit in het Albertusgebouw in Didam en het EHBO-gebouw in ’sHeerenberg.”
De aandacht voor het bestaan van de Voedselbank is belangrijk, vindt ook
Plavei. Pauline: “Ook wij kennen mensen, die hun huur amper kunnen
betalen. Die het financiële plaatje moeilijk rondkrijgen. Die wijzen wij op de

mogelijkheden van de Voedselbank. Zodat het leven even wat minder zwaar
is.”
Toch maakt niet iedereen met financiële problemen er gebruik van, weet Ton:
“Dat komt soms door een stukje schaamte of onwetendheid. Toch zijn we er
ook voor die gezinnen. Om het wat makkelijker te maken, kan iedereen die
zich nieuw aanmeldt gebruik maken van een ‘dertien weken pakket’. Dat
houdt in dat je dertien weken lang geen financiële verantwoording hoeft af te
leggen, maar wel een wekelijks voedselpakket krijgt. Pas na die 13
weken kijken we samen of de financiën inderdaad zodanig zijn dat je er
gebruik van kunt blijven maken.”

Vrijwilligers
Bij Voedselbank Montferland steken ongeveer tachtig vrijwilligers de handen
uit de mouwen. De meeste spullen zijn afkomstig van het regionale
distributiecentrum in Arnhem en van lokale schenkingen. Het gaat vaak om
voedsel dat tegen de grens van de houdbaarheidsdatum zit, maar nog wel
prima gebruikt kan worden. Ton: “We vallen officieel onder de Warenwet en
worden daarop regelmatig gecontroleerd. We geven alleen goede producten
weg.”
De kosten van huisvesting, logistiek en extra inkoop van producten worden
gedekt door giften van bedrijven, donaties van kerken en ondersteuning van
de gemeente Montferland. Verder zijn er soms acties bij supermarkten, waar
winkelend publiek een product kan schenken aan de Voedselbank. Ton: “Het
is mooi te zien dat iedereen ons een warm hart toedraagt.”

Sta op tegen Armoede
De kerken in Montferland staan op tegen
de armoede. Het is onrechtvaardig dat
mensen in ons welvarend land op een
nauwelijks fatsoenlijke, menswaardige
wijze kunnen leven. Armoede is geen
schande het overkomt de mens. Door
allerlei omstandigheden kan het leven, ook dat van u, drastisch veranderen.
Armoede wordt pas een schande als de medemens er niets tegen doet.
Onder de uitdagende slogan ‘Sta op tegen Armoede ’willen de kerken
landelijk er daadwerkelijk zijn voor hen die hulp nodig hebben. De aftrap vond
in Montferland plaats op zaterdag 18 juni 2022 in hotel Ruimzicht in Zeddam.

Lees ook het artikel dat in Montferland Journaal verscheen.

Nieuwsgierig wat de Voedselbank
doet? Kom langs voor een presentatie!
Voedselbank Montferland nodigt u uit
voor een presentatie. De presentaties
worden voor maximaal 15 personen
gegeven in onze locatie aan de Pittelderstraat 20 te Didam. Inclusief een
rondleiding en napraten, duurt een presentatie maximaal 90 minuten. Heeft u
interesse of kent u een vereniging, buurtgemeenschap of organisatie die
interesse heeft, neem dan contact op met voedselbank@gmail.com of bel 0655133523
Op de foto: Voedselbank Montferland heeft een presentatie gegeven bij
Vrouwenvereniging Martha in Zeddam. Dank ook voor de donatie!

Tassen worden vervangen door kratten
Voedselbank Montferland maakte nog
gebruik van tassen om de producten aan
te bieden aan de cliënten. In Didam zijn
we begonnen met gebruik van kratten, ‘sHeerenberg volgt eind juli.
Het landelijke beleid is er op gericht om
gebruik te maken van kratten, hieraan hebben we dus ook bij de
Voedselbank Montferland gehoor aan gegeven. Een groepje vrijwilligers
(beheers team en facilitair) is druk bezig geweest om dit te organiseren.
Verbeteringen die we zien bij het gebruik van kratten:
•

Hygiëne verbetering: Tassen zijn niet altijd schoon.

•

De tassen moeten wekelijks uitgezocht worden en op volgorde gelegd
worden. Diverse tassen ontbreken wekelijks, om welke reden dan ook.
Of ze zijn niet compleet en schoon.

•

De kratten zijn altijd aanwezig, die komen wekelijks retour van de
uitgiftepunten naar de Pittelderstraat.

•

Het vullen van de tassen is lastig en onoverzichtelijk, vooral in het
begin vallen de tassen steeds in elkaar. De kratten zijn open,
overzichtelijk en gemakkelijk te vullen.

•

De kratten worden voorzien van het klantnummer en dit
nummer blijft op de krat zitten tot aan de mutatie.

Conclusie: Duidelijk een logistieke en werkbare verbetering.
Bij de uitgiftepunten worden de producten uit de kratten in de persoonlijk
meegebrachte tassen van de cliënten overgepakt, vrijwilligers van de uitgifte
helpen daarbij. Veel producten als zuivel, groenten en vlees moeten ook in
eigen tassen van cliënten gepakt worden.
De inpakruimte is veranderd zodat we meer ruimte hebben om de kratten te
kunnen gebruiken. Om de kratten uit te stallen, hebben we wat meer ruimte

nodig. Dat betekent verplaatsing van de stellingen met opslag van
levensmiddelen. De huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten zijn
inmiddels weg uit de ruimte waar de levensmiddelen staan. De
verzorgingsproducten mogen niet bij levensmiddelen staan.

Vrijwilligers
De afgelopen tijd hebben we afscheid
genomen van Kees Leenders en NilsPeter Versteeg. Beiden hartelijk dank
voor jullie werkzaamheden.

We mochten drie nieuwe vrijwilligers
begroeten: Miranda van Alst-Gerritsen,
Willemien Reintjes en Wim Driessen. Veel
succes en plezier bij Voedselbank
Montferland.

Certificaten Voedselveiligheid
Lia en Kees hebben de cursus Voedselveiligheid gevolgd en ontvingen
daarvoor het bijbehorende certificaat. Als bestuur zijn we bijzonder blij dat
onze vrijwilligers actief zijn in het volgen van cursussen, om zo de veiligheid
voor het veelzijdige en verantwoordelijke werk dat moet worden gedaan te
waarborgen.

Bloemetje voor Kees van Hees
Els Rutting en Diane Peters van PvdA
Montferland kwamen voedselverwerver
Kees van Hees een bos bloemen
brengen voor zijn werkzaamheden voor
de Voedselbank.

Gevonden voorwerpen
Deze bril is gevonden in ons
gebouw aan de Pittelderstraat.

Stuur

een berichtje naar
voedselbankmontferland@gmail.com

als jij

de eigenaar bent.

Vrijwilligersavond
Vrijwilligers, noteer vast: dinsdag 1
november, inloop 19.30 uur in het
Albertusgebouw in Didam. Henry
Welling zal optreden. Nadere
informatie volgt.

Bezoek Voedseltuin
Het bestuur heeft op vrijdag 1 juli een bezoek gebracht aan de Voedseltuin in
de Greffelkamp. We waren zeer onder de indruk van hoe een en ander er uit

zag. Enthousiaste vrijwilligers en een zeer verzorgde tuin met een groot
assortiment aan verschillende groenten. Besproken is om een gezamenlijke
open dag te houden, zodat de inwoners van Montferland kennis kunnen
maken met de voedselbank en de voedseltuin.

Vrienden van de Voedselbank
In juni heeft er een gesprek plaatsgevonden met de Vrienden van de
Voedselbank. Dit zijn mensen en organisaties met een groot netwerk in
Montferland. Zij kregen de meest recente informatie over het reilen en zeilen
van de Voedselbank. Na de presentatie werd besproken wat de Vrienden
zouden kunnen betekenen de komende tijd. Belangrijk is dat we gezinnen
bereiken, die hulp nodig hebben maar zich (nog) niet melden bij onze
Voedselbank. Ook is er vanuit de vrienden gevraag aandacht te schenken
aan het brede probleem van armoede in de huidige tijd.

Onverwachte controle
Bij een onverwachte controle op voedselveiligheid op vrijdag 4 februari werd
Voedselbank Montferland gewaardeerd met een score van 100%. Een
geweldig resultaat waar alle vrijwilligers trots op mogen zijn.

Gulle giften
•

De Berghlopers brachten 120 blikken soep!

•

Mooi gebaar van een anonieme sponsor van basketbalvereniging
Dedein. Tijdens de wedstrijden van Dedein hangt voortaan een
sponsordoek van Voedselbank Montferland.

•

Wat zullen onze cliënten blij zijn met 792 pakken DE koffie die ze de
komende tijd ontvangen. Dank aan alle mensen die DE punten
hebben verzameld.

•

Eismann Duiven gaf 75 doosjes met koekjes.

•

Kiwanis Montferland, dank voor de traktatie voor de kinderen van
Voedselbank Montferland.

•

Hoofdsponsor Alpha Deuren zorgde dat medewerkers beschut kunnen
werken.

•

Sueela Berendsen kocht van een verkregen donatie producten voor
de Voedselbank.

•

Een mooi resultaat op 21 mei bij de supermarktactie van Jumbo en
Coop in 's-Heerenberg. Vijftig kratten met levensmiddelen en 154
euro!

Toekenning voedselpakket
Het bestuur heeft besloten om de toetsing voor de eerste dertien weken
los te laten. Wie door financiële problemen of anderszins hulp van de
voedselbank nodig heeft hoeft alleen naam, adres en woonplaats en
gezinssamenstelling door te geven. Bel 06-49394026 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.

