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Algemene gegevens 

De vorige nieuwsbrief stond grotendeels in het teken van COVID-19, dat kon 
ook bijna niet anders. En nog steeds leven wij in een wereld die gedomineerd 
wordt door deze pandemie. Ook bij Voedselbank Leusden had, en heeft, dit 
de nodige gevolgen. Met slechts een handvol vrijwilligers kon het werk     
worden voortgezet en dan wel op volledig aangepaste wijze. Liepen voorheen 
de klanten langs tafels waarop de producten voor hen uitgestald lagen, nu 
werden de tassen klaargezet en konden mensen middels tijdslots de         
goederen komen ophalen. Was er voorheen tijd voor een praatje, van even 
bijpraten tot aan het uitwisselen van recepten aan toe, nu beperkt het      
contact zich tot een minimum al is er natuurlijk altijd ruimte voor een hart 
onder de riem. Maar niemand klaagt want het belangrijkste, de zorg dat    
iedereen met voldoende eten naar huis gaat, daar is tot nu toe gelukkig nog 
elke week onverminderd aan voldaan.  

En dat is mede te danken aan alle gulle (financiële) giften die zowel particu-
lieren, bedrijven als service clubs ons gunden. Dat is iets om dankbaar voor 
te zijn en onze klanten hebben dit ook zo gevoeld.  

Veel dank voor het meedenken met ons over oplossingen in deze uitdagende 
tijd, dank voor uw financiële hulp, voor het opzetten van alle initiatieven   
zodat wij extra producten kregen om de basispakketten aan te kunnen vullen 
met de zo broodnodige spullen. En ook andere extra’s zoals het kunnen laten 
doorgaan van het zomerkamp YMCA/Fun2Stay voor kinderen zodat zij toch 
een paar dagen onbezorgd op vakantie konden en de cadeaus voor Sinter-
klaas en extra’s voor de Kerst.  

Natuurlijk denken wij ook na hoe het leven eruit gaat zien als het virus onder 
controle is. Daar wordt achter de schermen over nagedacht en er worden 
plannen voor uitgewerkt. Dit is ook hard nodig omdat de verwachting is dat 
er een behoorlijke groei van 30 tot 50% aan klanten aan zal komen.          
De financiële ondersteuning vanuit de overheid is immers eindig en dat wat 
wij als ‘normaal’ beschouwden behoeft toch verandering. Weet dat Voedsel-
bank Leusden er is voor degenen die even dat steuntje in de rug nodig     
hebben tot er weer orde op zaken gesteld is.  

Dit was de laatste nieuwsbrief van 2020. Om te voorkomen dat nieuws     
dubbelop bij u komt, is er besloten dat wij vanaf nu uitsluitend communice-
ren via onze website www.voedselbankleusden.nl en social media           
Voedselbank Leusden - Startpagina | Facebook, voedselbank Leusden 
(@VoedselbankLeus) / Twitter waar het laatste nieuws te volgen is.   
 

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2021! 
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