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Bezorgen (aangepaste tijden 
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tel. 06 42903007  
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@voedselbankleusden 
www.facebook.com/

VoedselbankLeusden   

Algemene gegevens 

 
Dit keer een nieuwsbrief die grotendeels in het teken van Corona staat, 
hoe kan het ook anders in de tijd waarin wij nu leven. 

Laten wij beginnen met het uitspreken van een woord van dank want de 
steun die wij in allerlei vormen mochten en mogen ontvangen is erg  
belangrijk. Voor zowel onze klanten die een pakket in ontvangst kunnen 
blijven nemen als voor de vrijwilligers die nu grotendeels niet inzetbaar 
zijn voor de voedselbank maar voor wie deze steun als een vorm van 
waardering voelt voor hun jarenlange inzet. 

Graag geven wij u een kijkje achter de schermen van de laatste weken 
en hoe het er nu aan toegaat bij Voedselbank Leusden.  

Belangrijk om te vermelden is dat wij van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid de bevestiging hebben gekregen dat voedselbanken onderdeel 
zijn van de levensmiddelensector in het kader van de cruciale beroeps-
groepen voor corona.  

Voorraad 

Omdat het hamsteren in de supermarkten ook niet zonder gevolgen 
bleef van Voedselbank Leusden hebben wij in eerste instantie onze    
eigen, beperkte, financiële middelen moeten aanboren. Gelukkig echter 
konden wij na een korte stop om orde op zaken te stellen, blijven reke-
nen op de steun van supermarkten, hetgeen zeker nodig was doordat 
wij de inname van voedselproducten van particulieren een aantal weken 
hebben moeten stopzetten. Ook de jaarlijkse winkelactie hebben wij tot 
nader order moeten uitstellen.  

In onze mailbox info@voedselbankleusden.nl begonnen meer dan      
anders mails binnen te komen van mensen die iets wilden doen en    
alvast goederen gingen verzamelen voor het moment dat houdbare 
voedselproducten weer ingenomen konden worden (dit kan sinds enige 
tijd weer elke donderdag van 15.00 tot 15.30 uur bij de Koningshofkerk 
in Leusden). En ook financiële (reguliere) donaties kwamen binnen.  
Serviceclubs trokken spontaan aan de bel voor financiële ondersteuning. 
Ook de gemeente liet zich niet ongemoeid, met haar werden afspraken 
gemaakt over ondersteuning op het moment dat de nood hoog zou  
worden. Vrijwilligers meldden zich aan (ook voor de toekomst voor extra 
handen tijdens de winkelactie). Aan alle kanten wordt meegedacht.  

Uitgifte 

De ernst van de ontwikkelingen was ons al snel duidelijk en we hebben 
direct maatregelen genomen om onze klanten van dienst te kunnen  
blijven met de voedselverstrekking op vrijdagochtend. Normaal   gesp-
roken ontvangen wij een basispakket via distributiecentrum  Amersfoort 
van Voedselbanken Nederland waarna dit pakket met eigen middelen en 
ontvangen producten wordt aangevuld tot de pakketten die klanten op 
vrijdagochtend kunnen ophalen middels een rondgang langs tafels waar-
op de goederen zijn opgesteld.  
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Deze wijze van distributie is vrijwel direct anders georganiseerd, namelijk door 
mensen niet tegelijk te laten komen en hen niet te laten rondgaan maar door de 
pakketten volledig van tevoren samen te stellen én de klanten op afroep te laten 
komen. Na enige gewenning werkt het systeem voor iedereen inmiddels prima. 
Wij voorkomen groepsvorming en beschermen zowel klant als vrijwilliger. Op dit 
moment is er een vaste groep bestaande uit vijf vrijwilligers die zowel de     
pakketten samenstelt als deze op afstand verstrekt. Dit alles conform RIVM   
regels en de voorschriften van Voedselbanken Nederland.  

Daar waar deze periode normaal gesproken een daling laat zien, zijn er op dit 
moment 67 huishoudens in Leusden afhankelijk van een voedselpakket, dit is 
een nog relatief beperkte stijging. Maar Voedselbanken Nederland verwacht   
later dit jaar een grote stijging en daarvan uitgaande en ook gebaseerd op onze 
eigen inzichten, zal er nog veel op ons afkomen de komende tijd. 

We kunnen niet iedereen persoonlijk bedanken maar hieronder geven wij u 
graag een kleine impressie van acties, goederen en andere initiatieven. En blijf 
ons vooral volgen via onze website www.voedselbankleusden.nl en onze social 
media.  

 

Namens alle vrijwilligers heel veel dank voor uw niet aflatende steun, 

Bestuur Stichting Voedselbank Leusden 

http://www.voedselbankleusden.nl
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Hartjesdag 2020 

Aardappelhandel John van der Kroon, onze vaste aardappels/wortel/
uienleverancier, kwam met wat extra’s voor Hartjesdag. We konden het aanvul-
len met bij de Boni gespaarde handdoeken. Ook de goederen die door Jumbo 
Wahle waren gedoneerd vanwege de verbouwing, konden in het 
“Hartjesdagpakket”.  

 

Verrassing Besseling 

 

Zomaar een telefoontje van Besseling dat zij graag iets extra’s wilden doen voor 

de voedselbankklanten. Naast hun vervoersdiensten en tijdelijke opslag van 

enkele goederen voor de voedselbank.  

Spontane donaties  

Een kofferbak vol goederen! 

375 pakken stroopwafels! 

Een gedoneerde fiets! 

S.V. Achterveld brengt onder andere drinken en gehaktbal-
len! 

Wereldwinkel brengt chocolade eitjes! 

Wijkteam Hamershof Beweging 3.0 draagt bij! 

Aldi draagt bij! 

Dozen vol chips 
van inwoner 
Amersfoort! 

Anonieme gulle  
gever schenkt fruit! 
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Een prachtige donatie van chocolade, muesli, tubes tandpasta en 
pakken vaatwascapsules werd gebracht. 

Tweewekelijkse gift van enorm betrokken medemensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruna geeft boek aan kinderen van klanten Voedselbank 
Leusden 

Boekhandel Bruna in Leusden heeft ruim 80 exemplaren van het 
kinderboek De Koning van Katoren van Jan Terlouw aan de Voedsel-
bank geschonken. Deze boeken werden door klanten van Bruna  
gedoneerd in het kader van de actie leesbevorderende campagne 
Geef een Boek cadeau.  

 

Interview met vrijwilliger Andries van Hijum 

https://www.voedselbankleusden.nl/nieuws/een-voedselbank-zou-
eigenlijk-niet-nodig-moeten-zijn/ 

Lees via deze link het interview  

 

Jeroens Paviljoen schelpenkaart 

Van elk verkochte schelpenkaart wordt er € 2,- aan de Voedselbank 
Leusden gedoneerd. De schelpenkaart kost € 25,- en is waard:       
€ 30! Een win-winsituatie voor iedereen. 
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Melanie doneert 1 minuut gratis winkelen  
16 mei 2020 was de online crazy dorpsbingo. De hoofdprijs werd 
aangeboden door Spar Schouten in Achterveld: 1 minuut gratis  
winkelen in de Spar! Melanie Kok won deze prijs. Zij had een extra 
uitdaging omdat ze de “corona-looproute” moest volgen. Dat belette 
haar niet om met een winkelwagen vol, ter waarde van € 160, bij 
de kassa te verschijnen. Melanie besloot om al deze boodschappen 
aan de Voedselbank Leusden te doneren! 

 
 
 
 
 
Reguliere donatie van Bakker Boersma Amersfoort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dan tenslotte het laatste nieuws dat het groencertificaat 
wederom is behaald met een rapportcijfer van maar liefst 
8,5!  
Dit betekent dat Voedselbank Leusden de voedselveiligheid 
goed op orde heeft en zo hoort het ook!  
 

https://www.voedselbankleusden.nl/nieuws/melanie-doneert-1-minuut-gratis-winkelen/
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