
 

 

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 

 
Vaderdagactie Ladies’ Circle Leusden 
Wanneer je een cadeautje kocht kwam een deel van de  
opbrengst ten goede aan de kinderen van Voedselbank Leusden. 
Een prachtige actie. 
 
33 tweewielers doneert twee fietsen  
Twee kinderen mochten een splinternieuwe fiets uitzoeken! 
Zij konden veilig en trots aan het nieuwe schooljaar begin-
nen.  
 
 
Certificaat Voedselveiligheid behaald juni 2019 
Voedselbank Leusden voldoet aan alle door de Nederlandse 
Voedsel– en Warenautoriteit gestelde eisen en ontving het 
Certificaat Voedselveiligheid. Er worden jaarlijks steekproefsgewijs  
controles gehouden bij alle voedselbanken. 
 
 
Campagne Rondkomen in Leusden 

Een van de initiatiefnemers is     
Voedselbank Leusden. Wij hopen dat 
het gebruik van financiële regelingen 
bekender wordt.  
 
 
 
 
 

 
Zomerkamp kinderen YMCA/Fun2Stay  
Dankzij de inzet van De Ronde Tafel 128 Leusden, Jumbo William Wahle 
en de Ladies’ Circle Leusden konden er 29 kinderen een week op zomer-
kamp.  
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Drie imkers schenken honing 
Een prachtige hoeveelheid honing werd gedoneerd omdat het voor iedereen   
belangrijk is om de rijkdommen van de natuur te mogen proeven en ervan te 
genieten, tegelijkertijd bedenkend hoe kwetsbaar de natuur is.  

 

Rabo ClubSupport actie 2019 
Elk jaar verdeelt Rabobank een deel van haar winst onder clubs, 
stichtingen en verenigingen. Ze doet dat om “onze wereld, buurt 
voor buurt, beter te maken.” Dit jaar kon je, als je een rekening 
bij de Rabobank hebt, stemmen op “Stichting Voedselbank Leus-
den”. Dit resulteerde in een prachtig      
geldbedrag.  
 
 
St. Lucasparochie doneert 
Parochianen namen Fair Trade voedsel mee 
dat werd ingezameld voor de voedselbanken 
binnen de parochie. Het idee was dat hier-
mee de boeren in verre landen een eerlijk 
loon en bestaan gegeven wordt maar dat 
ook de medemens dichtbij gesteund wordt. Ook tijdens de daarna nog gehouden 
collecte werden de voedselbanken bedacht. 
 
 
Schoonheidssalon Aurelia 
Doneerde 8 cadeaubonnen voor ontvangst van een 
heerlijke schoonheidsbehandeling in de salon.  

 
 
 
 
 

 
Basisschool GBS Het Christal 
Heeft tijdens Dankdag voor gewas en arbeid in november een 
inzameling gehouden tijdens de actie 'BROOD, DAAR HOORT WAT 
OP'. Kinderen hebben dit persoonlijk bij de voedselbank          
afgegeven.   
 
Lions Club Leusden 
De wijnproeverij van november 2019 was weer een  
succes met een grote opkomst van liefhebbers van wijn. 
De opbrengst gaat naar goede doelen, waaronder  
Voedselbank Leusden. 
 
Bij de Douwe Egberts Waardepunt actie worden de        
ingeleverde waardepunten verzilverd voor pakken koffie die 
worden gedoneerd aan de voedselbank, een mooie toevoeging aan de voedsel-
pakketten. 
 
Inzameling Sint Jozef kerken Leusden, Achterveld en De Glind  
Ook dit jaar mocht Voedselbank Leusden weer rekenen op een prachtige bijdra-
ge tijdens Sint Maarten, maar liefst 10 grote dozen vol voedsel.   
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Pon  
Een heerlijke traktatie in de vorm van onder andere popcorn en 
marsjes. 
 
Kaas & zuivelboerderij T'vicarien erf 
Een woord van dank voor vijf jaar samenwerking met   
T’vicarien erf die ons melk en yoghurt leverde. 
 
 
 
14e Matchbeurs, prachtig resultaat dankzij 
AFAS: Financiering 200 wenskaarten  
Bruidsmedia: Financiering Oliebollen voor eindejaarbijeenkomsten met 
vrijwilligers en Voedselbank Leusden klanten  
Lid Lions Club Leusden: Twee laptops  
Ladies’ Circle Leusden: 35 zaklantaarns voor kinderen op YMCA   
zomerkamp 2020 
Make & Mend, workshop voor vrijw illigers en klanten, o.a. tassen 
maken  
Rabo Coöperatief Fonds, cofinanciering YMCA zomerkamp 2020  
Fonds Samenlevingsinitiatieven Leusden, cofinanciering YMCA     
zomerkamp 2020. 
 
Sinterklaasfeest 
Bedankt Protestantse Gemeente Leusden, Lions Club Leusden, Pon, de families 
Bakker en Prins, Afas, Albert Heijn, Maxima’s en Intertoys Kiers Leus-
den voor alle hulp bij het verzorgen van een geweldig Sinterklaasfeest 
voor de kinderen en hun gezinnen. Dankzij u waren wij in staat om er een 
prachtig feest van te maken.  
 
Spar Achterveld 
In vier uur tijd werden er vier winkelwagens vol levensmiddelen ingezameld. 
Alsof het nog niet genoeg was werden er ook zes dozen vol spullen gedoneerd 
door klanten. Al met al weer een geweldig resultaat.   
 
 
 
Diaconie Koningshofkerk 
Een prachtig resultaat door de gehouden Micha collecte.  
 
  
Albert Heijn 
Bedankt voor de kerststollen die wij mochten uitdelen aan onze vrijwilligers tij-
dens de jaarlijke vrijwilligersbijeenkomst. Een teken van waardering voor hun 
nooit aflatende inzet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindejaarsbijeenkomst met klanten 
Een prachtig kerstpakket van ARAG is uitgedeeld, evenals ijsmutsen van  
Eetcafé Plan B en een envelop van Charitas RK gemeenschap Leusden, 
Achterveld en De Glind 
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Too Good To Go  
Team Fondsenwerving Voedselbanken Nederland ging dit voorjaar 
in gesprek met Too Good To Go, de succesvolle app om voedselver-
spilling tegen te gaan. Het doel was om te kijken of we landelijk 
kunnen samenwerken om bijvoorbeeld donaties binnen te halen. We 
hebben immers een gemeenschappelijke doelstelling: het voorko-
men van verspilling van goed voedsel. Dit heeft ertoe geleid dat 
Voedselbanken Nederland sinds 21 juni een account heeft gekregen 
in hun app. Op dit moment zijn de locaties van de 10 distributiecen-
tra opgenomen in hun app. Mensen kunnen nu zowel een magic box 
kopen en ook een donatie van 4,99 euro doen aan Voedselbanken 
Nederland. In de eerste twee weken werd al 1200 euro gedoneerd.  
 

Kerncijfers Voedselbanken Nederland 
In de eerste helft van 2019 hielpen de voedselbanken 8% meer 
huishoudens dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar. De 
hulp aan kinderen steeg met bijna 7%. Er zijn grote lokale verschil-
len voor wat betreft de hoeveelheid beschikbaar voedsel. De sa-
menstelling van het klantenbestand lijkt te veranderen. Er werden 
relatief meer alleenstaanden en éénouder gezinnen geholpen. Het 
aantal ouderen dat een beroep doet op voedselhulp stijgt ook. Dit 
zou kunnen komen doordat de kosten van levensonderhoud harder 
zijn gestegen (BTW verhoging en energiekosten) dan de pensioenen 
en AOW.  
 
Begin 2019 leverden wij aan 51 huishoudens wekelijks een voedsel-
pakket, dit is eind 2019 gestegen naar 67!   
(211 mensen waarvan 103 kinderen tot en met 18 jaar). 
 

Onder de radar  
Voedselbanken zijn sinds enige tijd bezig om klanten die nu nog 
‘onder hun radar’ vallen op te zoeken. Mensen die aan de toela-
tingscriteria voldoen, maar zich om redenen nog niet melden. Dit 
heeft lokaal al tot successen geleid. Schaamte en trots blijken de 
voornaamste redenen om niet naar de voedselbank te gaan. Ook 
geeft bijna 40% van de huidige klanten aan één of meerdere perso-
nen te kennen die wellicht klant van de voedselbank zou kunnen 
worden. Voedselbank Leusden verspreidt aan instanties flyers die 
dit onderwerp nog meer op de kaart zet.  
 
Duurzame top 100 Trouw  
Voedselbanken zijn op de achtste plaats geëindigd! “Proficiat aan 
alle 11.700 vrijwilligers bij 170 voedselbanken! twitterde Trouw. De 
Duurzame 100 bestond dit jaar uit initiatieven van onderop door 
burgers die hun vrije tijd geven aan het redden van voedsel of spul-
len of aan groene initiatieven. 
 
 



N I E U W S B R I E F  W I N T E R  2 0 1 9   

 
Bedankt 
Dankzij uw hulp kan Voedselbank Leusden de klanten helpen en net 
dat beetje extra aandacht en hulp bieden. Dit is goud waard.   
 

Voedselbank Leusden dankt u hartelijk voor deze 
steun en wenst u een gelukkig en gezond 2020. 
 


