
 

 

Stichting Voedselbank  

Leusden   

KvK 41190098 

NL81 RABO 0154038768  

 

Bezorgen  

Iedere vrijdag  

09.45-11.00 uur 

 

Ophalen 

11.30-12.15 uur 

De Koningshof  

De Blekerij 33  

3831 CT  Leusden 

 

Postadres 

Nabbert 18 

3831 PK Leusden 

tel. 06 42903007  

 

E-mail 

info@voedselbankleusden.nl  

www.voedselbankleusden.nl 
 
@voedselbankleusden 
www.facebook.com/

VoedselbankLeusden   

Algemene gegevens 

Charitas  

De werkgroep Charitas, van de Parochie St. Lucas Leusden en Achter-
veld, stelde met kerst maar ook nu weer met Pasen een envelop met 
euro’s beschikbaar voor elke Voedselbank Leusden klant, die zij vrij 
konden besteden.    

 

Mitra 

Een spontaan siroop cadeau voor onze klanten dat zeer op prijs 
werd gesteld.  

 

ARAG  

Speciaal voor pasen bij elkaar verzameld, door medewerkers van ARAG! 
Dit zijn fijne extra’s in de pakketten.  

 

 

Winkelactie    

Inmiddels een geslaagde voorjaarstraditie. Supermarkten Boni, Albert 
Heijn, Jumbo Biezenkamp, Jumbo Hamershof en Dirk van den 
Broek hebben, met onze vrijw illigers en dankzij alle gulle ge-
vers, gezorgd voor prachtige aanvullingen op de pakketten. Een totale 
oogst van 373 verhuisdozen vol producten! 

 

Onbekende gulle gever 

Een enorme hoeveelheid frisdrank stond voor de deur, alle pakketten 
konden worden voorzien van een fles. 
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Op een nieuwe fiets naar school 

Bij 33 Tweewielers werden twee prachtige fietsen met een 
stralende lach in ontvangst genomen. 
 
 
Etos 

Een spontane actie van Etos Hamershof, waarbij klanten 
tandpasta konden doneren voor Voedselbank Leusden. De 
opbrengst was een succes en is opgehaald door een van 
onze vrijwilligers en toegevoegd aan de pakketten.  
 

 
Hoeve Groot Zandbrink en Vereniging Volks-
tuin Complexen Leusden 
Oude bekenden van Voedselbank Leusden. Met re-
gelmaat ontvangen wij prachtige producten.  
 

 

Bartiméus  

Medewerker Arjan Verschoor bracht maar liefst 40 dozen met 
6 eieren, afkomstig van de kippen van zorgboerderij Barti-
méus in Langbroek. Wat een prachtig initiatief.  

 

 

Vrijwilligers in het zonnetje 

De ruim 50 vrijwilligers (en hun 
partners) van Voedselbank Leus-
den kregen van YMCA een barbe-
cue aangeboden en mede door 
surprise bonnen van ARAG en Pon 
kon dit worden aangevuld met drankjes en een dessert. Res-
taurant Hello Again vulde het geheel aan met prachtige 
sauzen en stokbroden. Gerrit Wildeboer, voorzitter van De 
Duwgroep, die zich inzet voor mensen met een beper-
king, zorgde voor een vrolijke noot op zijn accordeon.  

 

Bouwdorp  

Voor de deelnemende kinderen van klanten van Voedselbank 
Leusden was het een zeer geslaagd evenement.  
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Kinderzomerkamp YMCA  

Maar liefst 23 kinderen hebben dit jaar genoten van het zomer-
kamp. Blije gezichten en enthousiasme tijdens alle georganiseerde 
activiteiten. En dat allemaal dankzij de donatie van de Ronde Tafel 
Leusden en de tomeloze inzet van vrijw illigers!  

Ook van de ouders hebben we vele leuke en dankbare reacties ge-
had. 

 

Voedselverspilling 

‘Wij houden van voedsel en van het milieu’ valt sinds 1 juli 2018 te 
lezen bij Jumbo Wahle. Op een speciale display staan producten die 
tegen de houdbaarheidsdatum lopen en die met korting worden 
aangeboden. Wanneer u deze producten koopt dan doneert de su-
permarkt 50% met een maximum van 250 euro per maand aan 
Voedselbank Leusden, dit geld wordt besteed bij Jumbo Wahle. Dit 
initiatief sluit aan bij de missie van de voedselbanken om voedsel-
verspilling tegen te gaan.   

 

 

Diaconie protestantse gemeente Leusden 

Een prachtige financiële bijdrage werd bijgeschreven op de rekening 
van onze Stichting, dit geld wordt besteed aan dagverse producten.   
 

16 m2 nieuwe opslagruimte in het Centrum voor Jeugd en 

Gezin CJG 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan om mee 
te denken over opslagruimte. Inmiddels maken wij optimaal gebruik 
van onze nieuwe opslagruimte.  

AFAS Foundation 

Wederom een gulle bijdrage ter besteding aan dagverse producten 
als aanvulling op de pakketten. 

Stichting Voedselbank Nederland 

Sinds 22 maart gaan wij door het leven als Stichting Voedselbank 
Leusden. Dit betekent dat er een voorzitter/penningmeester/
secretaris aangesteld zijn en dat wij aangesloten zijn bij vrijwilli-
gersorganisatie Voedselbanken Nederland. Meer hierover kunt u le-
zen op onze website (in wording) www.voedselbankleusden.nl  

http://www.voedselbankleusden.nl
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Voedselveiligheid 

Sinds jaar en dag een door onze vrijwilligers meer dan serieus ge-
nomen onderwerp. Nu wij aangesloten zijn bij Voedselbanken Ne-
derland, wordt er binnenkort een audit afgenomen waarna wij na 
een positieve uitkomst ons groencertificaat kunnen ontvangen. Wij 
houden u op de hoogte.  

 

Statiegeldbonnen 

Nog altijd zijn er bij Jumbo Biezenkamp en Albert Heijn inzamelpun-
ten voor statiegeldbonnen, de opbrengst hiervan wordt eerlijk ver-
deeld over diverse goede doelen, waarvan Voedselbank Leusden er 
een is.   

 

Honing 

Gemeente Leusden en SIGHT hebben in Leusden bijenkasten 
geplaatst. De potten honing die deze bijenkasten opgebracht heb-
ben, zijn gedoneerd aan Voedselbank Leusden. Henk Onderwater 
van SIGHT Landscaping en wethouder Wim Vos hebben de luxe lek-
kernij overhandigd.  

 

 

Er maken op dit moment 42 adressen gebruik van Voedselbank 
Leusden. 

Meer dan een miljoen mensen leeft in Nederland onder de armoede-
grens. De voedselbanken helpen door mensen tijdelijk te voorzien 
van voedselpakketten. Daarbij wordt samengewerkt met bedrijven, 
instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen wij er samen 
voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen 
en het milieu minder wordt belast. In 2017 werden door de inzet 
van 11.000 vrijwilligers wekelijks bijna 40.000 voedselpakketten 
vanuit 168 lokale voedselbanken uitgedeeld en waren ongeveer 
132.500 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank.  

 



 

 

 

TIPS 

Sint Maarten en een lampionnenoptocht 

Op zaterdag 10 november is er een viering en een lampionnenop-
tocht voor alle basisschoolkinderen en hun (groot)ouders. Ont-
vangst 18.30 uur in de Jozefkerk. Delen staat centraal en na de vie-
ring wordt eten ingezameld voor Voedselbank Leusden.  

 

 
DANK AAN ALLE MENSEN DIE ZICH INZETTEN OM DE KLAN-
TEN VAN DE VOEDSELBANK TE VOORZIEN VAN PRACHTIGE 
PAKKETTEN EN ALLE EXTRA’S, ZONDER U KUNNEN WIJ NIET!  
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