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Voorwoord 

Het zijn spannende tijden met prijsstijgingen 

van energie en boodschappen, ook voor 

onze Voedselbank. Net als landelijk het 

geval is, neemt het aantal cliënten dat 

gebruik maakt van onze Voedselbank  toe. 

Als Voedselbank Montferland kunnen wij de 

toeloop vooralsnog aan, omdat er nog steeds aanbod van voedsel is, maar 

zeker ook door het enthousiasme van onze vrijwilligers. Landelijk vindt er nu 

overleg plaats met het ministerie van Armoedebeleid van minister Carola 

Schouten, hoe we in 2023 de aanvoer van voedsel, de organisatie, landelijke 

bijstand, samenwerking met andere organisaties etc. kunnen vormgeven. Ik 

ben blij met de bijstand van de diverse organisaties en individuele personen, 

die met hun giften de voedselbank steunen. Ik  wens jullie allen een goede 

kerst en een fijne jaarwisseling toe. 

 

Ton Vriezen  

Voorzitter Voedselbank Montferland.  

 



Presentatie Voedselbank 

Montferland 

Regelmatig geven wij presentaties over het 

werk  van onze Voedselbank. Wij nodigen 

organisaties uit, maar u kunt ook om een 

presentatie vragen. De afgelopen tijd 

hebben Henk Damkot en Kees van Hees 

presentaties gegeven in ‘s-Heerenberg en bij de dames van de 

vrouwenvereniging Lovida Loil. Op 30 november gaven Henk en Kees 

informatie over onze voedselbank bij een radioprogramma van Regio 8 in de 

rubriek Nieuws dat je raakt (het fragment kun je hier terugluisteren). In januari 

2023 geven we een presentatie aan de dorpsraad in Kilder. We hebben ook het 

sociaal team van de gemeente Montferland, de schuldhulpmaatjes en de 

formulierenhulp van Welcom uitgenodigd. 

Heeft u interesse? Bel: 06 55133523 

 

Geslaagd 

Jan Overdijk (links) en Aart Schouten hebben de cursus voedselveiligheid 

gevolgd  bij VBN en hebben natuurlijk een mooi certificaat daarvoor ontvangen. 

https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=107684ec6f&e=2a0634c0d7




 

  

 

Vrijwilligersavond  

In november heeft, na drie jaar, onze 

vrijwilligersavond weer plaatsgevonden. De 

vrijwilligers die de afgelopen drie jaar zijn 

gestopt, hebben we ook uitgenodigd. Het 

was een gezellige bijeenkomst, met een 

optreden van dialectzanger Henry Welling. Verrast waren we met de hapjes die 

werden aangeboden door enkele Didamse ondernemers en door de verzorging 

van de mensen van Welcom, Mariëlle en Peter. Dank aan Sacha’s 

Kaas, Slagerij Pascal Gerritsen, Keurslagerij Patrick Teunissen, De Goudreinet Didam, 

en met een hele leuke samenwerking van EiLokaal Didam en Lekkers van Kaatje! 

 

https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=86bc60b617&e=2a0634c0d7
https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=1381541ce0&e=2a0634c0d7
https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=da770a87a0&e=2a0634c0d7
https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=4ce96181e4&e=2a0634c0d7
https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=35cf986db5&e=2a0634c0d7


Hoewel alle vrijwilligers bloemen verdienen, hebben we twee vrijwilligers, Gerda 

Peters en Riet Stapelbroek, een bloemetje aangeboden.  

 

Voedseltuin  

Het overleg met de Groentetuin over het planten voor het 

nieuwe seizoen is al weer ingang gezet. Op de 

facebookpagina Groentetuin Voedselbank 

Montferland is te lezen dat er groenbemester is 

geplant. Dat is goed voor de structuur van de grond, ze 

houden stikstof vast en onderdrukken onkruid. In het 

voorjaar wordt de groenbemester gemaaid en onder de 

grond gespit. 

 

Om ziekten te voorkomen, groeit elke vier jaar andere 

groente op een perceel. Dit jaar daarom geen boerenkool, maar gelukkig wel 

veel andere groenten. In de herfst werd er groenlof, flespompoen, groene kool, 

koolraap en pastinaak geoogst. 

Op de foto: vrijwiliger Maartje Kamerbeek 

 

Open dag 24 september  

In september hebben wij samen met de 

Kledingbank en de Groentetuin 

Voedselbank Montferland een open dag 

gehouden. Aan inwoners van Montferland 

werd uitleg gegeven over de 

werkzaamheden van onze organisaties. Ook diverse gemeenteraadsleden 

en wethouder Henk Groote van Montferland bezochten de Open dag. 

 

https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=de53cccf4b&e=2a0634c0d7
https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=de53cccf4b&e=2a0634c0d7


Komende acties 

In december vindt de jaarlijkse actie DE punten plaats, 

inzameldozen staan bij de Coop, AH, De Plus en Barghse 

Huus. U kunt de DE-punten ook in de brievenbus bij de 

Voedselbank deponeren. 

 

Op zaterdag 17 december zijn de acties met de supermarkten in Didam. In 

Stokkum (Gildehuis) en Kilder (basisschool) vinden in december en januari 

acties plaats. 

 

Landelijke organisatie  

Met Voedselbank Nederland voeren Gerda en Ton gesprekken over aanvoer 

van voedsel, vrijwilligers, de schijf van vijf en klantgerichtere dienstverlening. Zij 

hebben overleg met het ministerie over Europese subsidies en samenwerking 

met organisaties, als gemeenten, Rode Kruis, Armoedefonds, kledingbanken 

etc. In januari zal het plan voor 2023 worden afgerond. 

 

Formele procedures 

Wij hebben inmiddels diverse formele  zaken vastgesteld c.q. geregeld: 

• Nieuwe statuten conform de landelijke statuten van Voedselbank 

Nederland. 

• Privacystatement 

• Veiligheidsbeleid 

• Geheimhoudingsverklaringen 

• Landelijke vertrouwenspersoon 

• Alle bestuursleden hebben een verklaring van goed gedrag (VOG) 

 

Vrijwilligers 



Wij heten onze nieuwe vrijwilligers van harte welkom: Miranda van Alst-

Gerritsen, José Hubers en Willemien Reintjes. Sam Hicklin en Maartje 

Kamerbeek zijn allebei vrijwilliger bij de Voedseltuin en Laurien Jansen loopt 

stage bij ons.  

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van de vrijwilligers Kees Leenders, 

Jan Godschalk en Joke Bloem.  

 

Gulle giften 

Ook de afgelopen maanden kregen we weer schenkingen van diverse 

organisaties. Hartelijk dank daarvoor! 

• De Diaconie van de protestantse kerken uit Didam heeft schoolgaande 

kinderen (van 4 tot 12 jaar) een kinderpakketje als vakantiepresentje 

geschonken. 

• De vrijwilligers mochten een wedstrijd van De Graafschap bijwonen. 

• Idex Optical Technologies schonk $ 5000. 

• Samen met alle collega’s van Idex werden ook nog eens producten 

ingezameld. In overleg met de Voedselbank werden producten 

verzameld die thuishoren in de categorie persoonlijke verzorging en 

schoonmaak. In totaal kregen we zo'n 70 kilo. 

• Tijdens de supermarktacties in Zeddam, Kilder en Beek werden 45 

kratten met levensmiddelen ingezameld. 

• Henk Opgenoort uit Aerdt schonk 2.000 kg appels en peren 

• Wij mochten voor de laatste keer gratis winkelen bij de Supercoop in 's-

Heerenberg. Dat leverde 50 kratten met vers- en diepvriesproducten op. 

• Wij ontvingen van Rabobank Achterhoek/Twente een cheque van 3.430 

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. 

 

mailto:voedselbankmontferland@gmail.com
https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=0523302aa2&e=2a0634c0d7


 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

https://tekstenco.us9.list-manage.com/track/click?u=62b03a24e596ed4e8be698cbe&id=1553257059&e=2a0634c0d7

