
 

 

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 

In november 2017 werden er in de St. Jozefkerk in Leusden en in Achterveld 
De Glind inzamelingen gehouden voor de voedselbank tijdens het 
Sint Maartensfeest. De opbrengst was maar liefst 14 goed gevulde dozen vol 
levensmiddelen.  

Boni leverde 22 dozen vol levens- middelen naar 
aanleiding van een voor de voedselbank 
bestemde actie.  

Spar Achterveld heeft 8 dozen vol 
goederen aangeleverd.  

 

De matchbeurs leverde een prachtige 
match op voor de vrijwilligers en hun 
partners, die van Stichting Dans Leusden een dansavond 
aangeboden kregen. Tevens is er door de Historische Kring 
Leusden een laptop gedoneerd, waar direct gebruik 

van gemaakt is. 

 

 

  

 

De Lions Club Leusden denkt ook dit keer weer aan de voed-

selbank bij de opbrengst van de jaarlijkse wijnproeverij en 

de Douwe Egbertspunten inzameling.  

In de maand december was de Salverdamunt terug, voor elke ingeleverde 
munt werd 1 euro door de Kringloop Amersfoort en Leusden gedoneerd aan 
de voedselbank. Het initiatief heeft maar liefst € 250,- opgebracht.   

 

Zowel AFAS als de Lions Club Leusden boden Sinterklaas 
weer een helpende hand. 
De kinderen kregen     
cadeaus voorzien van 
prachtige rijmen.  
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Stalen zenuwen waren geen overbodige luxe toen vrijwilliger Tetsje 

Feenstra tijdens de opening van Kruidvat Biezenkamp gedurende 1 

minuut gratis mocht winkelen. De opbrengst was met een 

waarde van € 217,35 ronduit geweldig.  

Met hulp van ARAG medewerkers en burgemeester    

Bouwmeester werden 52 kerstpakketten samengesteld en 

ingepakt. Tijdens een gezellige middag werden deze door 

ARAG gesponsorde pakketten aan de klanten over-

handigd. Culinair Festijn zorgde voor wat lekkers bij de 

koffie voor alle vrijwilligers en klanten. 

 

 

Kerstbomen Landgoed Lockhorst kwam 

met een aanhangwagen vol kerstbomen voor 

onze klanten! Een lokale kapper zorgde voor 

een gratis knipbeurt voor kinderen bij inlevering van een actiebon. 

De door Winkeliersvereniging Biezenkamp georganiseerde ‘foute 

kerstmutsendisco’ leverde maar liefst € 500,- op. 

Er werd ook door andere bedrijven en particulie-
ren aan de klanten van de voedselbank gedacht, 
er werden diverse kerstpakketten afgeleverd, 44 
zakken popcorn en 14 tassen 

met spullen 
speciaal voor de 
kinderen. 

 

 

 

 

 

 

Voor de vrijwilligers is er een bijeen-
komst georganiseerd waarbij de door 
Albert Heijn gesponsorde kerst-
stollen en de door Bakker Bart         
gesponsorde oliebollen prima      
smaakten.  

Tijdens deze kerstbijeenkomst werd er afscheid genomen van Martje 
Meerveld en Aad Baars. In 2008 was Martje de grondlegger van het 
opzetten van onze voedselbank en zij heeft zich al die jaren ingezet 
en mede door haar enorme kennis over het sociale domein op het 
gebied van regelgeving, subsidiemogelijkheden en hulporganisaties 
kon zij velen hulp bieden. Aad was jarenlang penningmeester en 
zeer betrokken bij de voedselbank.  
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Zo haalde hij elke week in Amersfoort voedselpakketten op en le-

verde deze bij een aantal klanten af. 

Veel dank aan Martje en Aad voor hun 

jarenlange    enthousiaste inzet!  

 

 

Albert Heijn zorgde ook dat de 

opbrengst van de statiegeldbonnen 

weer ten goede van de voedsel-

bank kwam.  

Intergamma heeft 14 dozen praktische ge-
bruiksartikelen geleverd.  

En er was nog meer aandacht voor de vrijwilligers: 

ARAG overhandigde 

een cheque voor een  

bijdrage aan muziek en 

drankjes bij de jaarlijkse 

vrijwilligersbijeenkomst.    

Bij De Holm is er aan-

dacht geweest voor gezond eten en een 

van de onderwerpen was het feit dat niet 

iedereen voldoende en gezond te eten heeft. Er is 

een video bekeken over het werk van de voedsel-

bank en er zijn    vragen beantwoord. Na afloop 

kreeg de voedsel- bank een prachtige opbrengst 

van € 350,-.   

 

 

 

Ronde Tafel Leusden heeft geld ingezameld ten behoeve van 

het jaarlijkse zomerkamp voor de kinderen van de voedselbank, dat 

plaatsvindt bij de YMCA. De leden zullen zelf ook de handen uit de 

mouwen steken. Aanmeldingen van kinderen en het opvragen van 

informatie kunnen gestuurd worden naar  

info@voedselbankleusden.nl  

Een 95e verjaardag en een 50 jarig huwelijk brachten     

prachtige financiële bijdragen op waarvoor onder andere zuivel en 

verse groenten en fruit gekocht worden. 

Stadsring 51 heeft met het geven van een budgetcursus han-
dige tips aan klanten gegeven om hen financieel overzicht en inzicht 
te geven. https://www.stadsring51.nl/ 

mailto:info@voedselbankleusden.nl
https://www.stadsring51.nl/
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Oproep 

Er wordt gezocht naar opslagruimte voor een deel van onze (niet te 

koelen) goederen, vanwege de verkoop van de voormalige gemeen-

tewerf. Tips kunt u mailen naar info@voedselbankleusden.nl  

 
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!  
 

Wij hebben het jaar 2017 afgesloten met de stand van 45 gezinnen, 

147 personen, 76 kinderen t/m 18 jaar. 
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