
 

 

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 

Het heeft zijne Majesteit behaagd… 

Martje Meerveld richtte eind 2007 Voedselbank Leusden op, waarin zij 
vele jaren als algemeen coördinator actief was naast nog vele andere 
werkzaamheden als vrijwilliger binnen Leusden. Zij is bij Koninklijk be-
sluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wim Tijmensen is 
al jarenlang betrokken bij de organisatie en uitvoering van bouwreizen 
en actief als vrijwilliger bij Voedselbank Leus-
den. Hij is bij Koninklijk besluit benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

Kerken in Leusden, Achterveld en De 
Glind zetten zich in tijdens Sint Maarten  

Delen stond centraal tijdens de viering en lam-
pionnenoptocht voor alle basisschoolkinderen 
en hun (groot)ouders. Er werd een prachtige hoeveelheid eten ingeza-
meld. 

 

Lions Club Leusden  

We mogen het tradities gaan noemen: de wijnproeverij 
en de inzameling van Douwe Egberts Punten. Wederom met prachtige 
opbrengsten, zoals onder andere maar liefst 652 pakken koffie.  

 

AFAS – Dansstudio La Dance – Intergamma - Lions Club Leusden 
- Pon – Mark Two Academy – Maxima’s  

Sinterklaas had hulp ingeroepen van deze bedrijven om alle 
kinderen te voorzien van cadeaus, een chocoladeletter en nog 
meer lekkers. Twee Pieten overhandigden op 5 december per-
soonlijk alle pakjes.   
 
SPAR Schouten Achterveld 
 
Een prachtige opbrengst dankzij een spontaan opgezette actie.  
 

Dirk van den Broek 

Op de kerstmarkt in Leusden Zuid werd een  
welkome aanvulling op het standaard  
voedselpakket ingezameld.  
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Bruidmedia, Office1 Kantoorartikelen, HLG Accountants en 
NEH Group B.V. 
 
Tijdens de Matchbeurs werden er 4 matches gesloten waardoor 
tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst de mensen op een 
heerlijke oliebol konden worden getrakteerd en alle contacten een 
kerstkaart ontvingen die voor ons ontworpen en gedrukt was. Ook 
ontvingen wij 3 prachtige laptops voor het versnellen en vereen-
voudigen van de administratie die bij de stichting komt kijken.  
 

De Bongerd 
Er is hard gewerkt aan de verkoop van zelfgemaakte producten en 
zelfs speelgoed van de kinderen tijdens de kerstmarkt. Dit resul-
teerde in een opbrengst om trots op te zijn. 
 

Eetcafé Plan B  
Heeft zich ook dit jaar weer actief ingezet voor onze voedselbank-
klanten door 50 ijsmutsen beschikbaar te  
stellen en tijdens de Kerstmarkt op de  
Biezenkamp werden zij getrakteerd op  
chocolademelk en iets lekkers erbij.  
 
 
Boni  
Maar liefst 26 boodschappendozen vol  

goederen zijn door klanten gespaard bij Boni.  

 
Albert Heijn-Boni-Dirk van den Broek-Jumbo 
Biezenkamp-Jumbo Hamershof-Lidl 
499 verhuisdozen vol voedsel en non food artike-
len werden ingezameld dankzij vrijgevige Leusde-
naren, de inzet van de supermarkten en de niet 
aflatende inzet van 100 vrijwilligers.  
 
 

Jumbo Biezenkamp, Albert Heijn, Boni en Jumbo Hamershof 

Dankzij alle ingeleverde statiegeldbonnen kan Voedselbank Leusden 
de voedselpakketten voorzien van versproducten. 

Stichting De Groene Belevenis 

Een prachtige gift van tegoedbonnen 
voor een speelmoment in de struintuin 
voor de circa 55 kinderen.  

 

ARAG  

50 tassen vol voedsel zijn geschonken voor onze 
klanten door          ARAG, inclusief een tegoedbon 
van Ru-Vis.  
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Voedselveiligheid    

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit stelt strenge regels ten 
aanzien van voedselveiligheid. Voedselbank Leusden moet een zo-
geheten groencertificaat behalen om aan te tonen dat aan alle re-
gels voldaan wordt. Binnenkort vindt de audit plaats en Voedsel-
bank Leusden hoopt dan haar groencertificaat te behalen.  

Voedselverspilling 

De samenwerking met Jumbo Hamershof is succesvol: producten 
die tegen de houdbaarheidsdatum lopen worden met korting aange-
boden. 50% van de opbrengst met een maximum van 250 euro per 
maand wordt aan Voedselbank Leusden geschonken, die dit geld 
besteedt bij Jumbo Hamershof.  

Het Amerikaanse Global FoodBanking Network legde de cijfers van 
voedselbanken uit 57 landen over de hele wereld naast elkaar. De 
voedselbanken zorgden er in 2018 voor dat 2,6 miljoen ton voedsel 
een andere bestemming dan de vuilnisbak kreeg. Hiermee werd vol-
gens de organisatie 10,5 miljard kilo CO2 bespaard. Dat is evenveel 
als de uitstoot van 2,2 miljoen auto’s. 

Kerncijfers Voedselbanken Nederland 

1,1 miljoen mensen leven in Nederland onder de armoedegrens. In 
2018 hielpen de voedselbanken 6% meer klanten dan in het voor-
gaande jaar, zo’n 140.000. 38% hiervan is jonger dan 18 jaar. Maar 
liefst 1 op de 12 kinderen gaat met honger naar school.  

Gemiddeld kregen klanten wekelijks 26 producten, met een waarde 
van € 43 mee naar huis. Het aantal vrijwilligers dat dit mogelijk 
maakt, is met 6% gegroeid tot 11.700. Het aantal klanten dat bin-
nen 1 jaar geen gebruik meer hoeft te maken van hulp is 56%. 

In Nederland zijn 169 voedselbanken lid van Voedselbanken Neder-
land. Voedselbank Leusden is dat ook en helpt op dit moment 51 
adressen (163 personen, waarvan 80 kinderen tm 18 jaar).  

Helaas nog altijd indrukwekkende aantallen. Gelukkig is Voedsel-
bank Leusden in staat om veel mensen te helpen met voedsel maar 
ook met een vriendelijk woord en het aangeven van mogelijkheden 
om hulp te zoeken bij het oplossen van problemen. Dit kunnen wij 
niet zonder alle hulp die wij op onze beurt weer krijgen van u. Dank 
aan een ieder die zich inzet voor onze organisatie! 


