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Voorwoord 
Welkom bij de eerste nieuwsbrief voor 

onze externe relaties en geïnteresseerde 

partijen. Via deze weg willen wij u op de 

hoogte houden van ontwikkelingen 

rondom Voedselbank Gorinchem. De 

nieuwsbrief zal 4 keer per jaar verschijnen. 

Voor deze eerste editie pakken wij een 

wat langere periode en blikken we terug 

vanaf april tot en met september 2021. 

 

Bestuur Voedselbank Gorinchem 
Arie de Bruin - Voorzitter    

Hans de Kuiper - Penningmeester 

Mariëlle van den Heuvel - coördinator winkel   

Frans de Munnink - vrijwilligers/klanten coördinatie  

Peter Verschoor - voedsel/fondsenverwerver 

Cora Meijer - Intake 

Maureen Bol-Lokhorst - PR 

 

Inspectie Voedselveiligheid 
Jaarlijks krijgen de Voedselbanken een 
inspectie namens de NVWA; een 
onafhankelijk inspectie bureau. Net als de 
afgelopen twee jaar heeft de Voedselbank 
Gorinchem de maximale score van 100% 
behaald. 
 
De Voedselbank Gorinchem mag het 
'GROEN' certificaat wat staat voor, 
waarborging van voedselveiligheid dus weer 
met een jaar verlengen. Het certificaat is 
een officiële waardering voor de manier 
waarop een voedselbank de 
voedselveiligheid en hygiëne beheerst.  

 

 
 
Acties 
De Voedselbank Gorinchem is extra blij 
dat wij in de afgelopen periode weer 
welkom waren in De PLUS Elbert van den 
Doel Supermarkt voor een actie, door de 
Covid was dit lange tijd niet mogelijk. Wat 
hebben wij gedaan; Het doel was om met 
elkaar een mooi bedrag in te zamelen 
doormiddel scanbonnen die bij de kassa of 
met de handscan konden worden 
afgerekend. Dit heeft gezorgd voor een 
mooi bedrag, hiermee zijn al direct 
producten gekocht bij De PLUS voor de 
klanten van de Voedselbank Gorinchem.  
 
Recentelijk is er een landelijke actie 
geweest via de Albert Heijn, onder de 
naam ‘’Op een lege maag kun je niet 
leren” de start van een nieuw Schooljaar. 
Als Voedselbank Gorinchem waren 
welkom bij de Albert Heijn Piazza, ook dit 
was een groot succes! 
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Duurzaam 

Een van de belangrijkste 
hoofddoestelingen van de Voedselbank ‘’is 
het voorkomen en verspilling van goed 
voedsel’’. Ook de Voedselbank Gorinchem 
streeft hierna.  
 
Wat doen wij als Voedselbank aan 
Duurzaamheid? Zo heeft de Voedselbank 
Gorinchem begin dit jaar een elektrische 
bestelwagen tot onze beschikking 
gekregen, deze zetten we naast ons 
andere koel en vriesauto in, om in 
Gorinchem langs de supermarkten en 
onze leveranciers te gaan, om producten 
op te halen, die donderdag aan onze 
klanten worden uitgegeven.  
 

 
 

Zonnepanelen 
Een van onze idealen na het in gebruik 
nemen van onze nieuwe locatie was het 
plaatsen van zonnepanelen. Zodat wij een 
duurzame bijdrage kunnen leveren aan de 
energietransitie en zeker zo belangrijk onze 
energiekosten konden verlagen.  
 
Om een beeld te schetsen; een koel en 
vriescel met elk een grote van 3x3x2,5 
meter draaien op de Voedselbank 
Gorinchem 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week en gebruiken dus heel wat stroom.  
 
Begin vorig jaar zijn wij dit project opgestart 
in samenwerking met IDEA Nederland, 
gevestigd in Gorinchem een Advies en 
Ingenieursbureau in energietraditie 

projecten. De voorstellen en ideeën werden 
uitgewerkt en de uitkomst was dan ook, dat 
onze locatie met 50 zonnepanelen 
energieneutraal zal draaien. 
 
Na goedkeuring van Poort6 is de 
Voedselbank Gorinchem begonnen met 
sponsoren te zoeken, om financieel te 
helpen om de 50 zonnepanelen dan ook 
daadwerkelijk te kunnen plaatsen. Zoals bij 
u misschien al bekend is, is dit gelukt! Hier 
zijn wij als Voedselbank ook enorm 
dankbaar voor. 
Door deze investering gaat de Voedselbank 
ca. €300, = per maand besparen hetgeen 
wat dan weer ten goede aan onze klanten 
komt, door de mogelijkheid om hiervoor 
producten te kopen die normaliter niet of 
weinig beschikbaar zijn, denk hierbij aan 
zuivel, versproducten, wasproducten etc.  
 
Speciaal willen wij dan ook de volgende 
sponsoren benoemen die dit project 
mogelijk hebben gemaakt: 

• Dare TO Take Care 

• MSQ 

• IKG Gorinchem 

De 50 zonnepanelen zijn gelegd door Strago 
Electro uit Gorinchem, die met ons heeft 
meegedacht op praktisch en financieel 
gebied. 
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Wordt donateur? 

Met welke vorm van donatie dan ook zijn 
wij erg gelukkig en dankbaar. Het helpt 
onze 120 gezinnen die wekelijks hun 
voedselpakket komen halen!  
 
U bepaalt zelf hoeveel of welk product u 
doneert, eenmalig of maandelijks? Kijk op 
onze website voor meer informatie 
hierover; voedselbankgorinchem.nl  
 
Grote of zakelijke donaties? 
wilt u een grote of zakelijke donatie doen 
en heeft u hier meer vragen over? Neem 
contact op met Peter Verschoor via het 
nummer; 06-12117886 of mail naar; 
peter@voedselbankgorinchem.nl  

 
Rondleiding? 
Interesse om een keer bij ons op bezoek te 
komen? U bent van harte welkom, wij 
laten met trots zien hoe wij werken en er 
staat altijd koffie klaar. Wij merken dat 
hier vraag en interesse naar is, daarom 
willen wij benadrukken, dit is zeker 
mogelijk. Neem contact op met Arie de 
Bruin, via; 06-54374058 
voorzitter@voedselbankgorinchem.nl  

 
Nieuwe Website 
Achter de schermen wordt er hard 
gewerkt om een nieuwe website te 
maken, deze zal duidelijker en 
overzichtelijker worden. Wanneer deze 
nieuwe site online komt, zullen we 
aankondigen via onze Sociale Media 
kanalen, dus hou deze in de gaten! Maar 
tot die tijd is gewoon onze huidige pagina 
in gebruik met alle informatie. 
 

 

 

 

 
Samenwerkingen? 
De Voedselbank Gorinchem staat altijd 
open voor nieuwe ideeën en 
samenwerkingen. Dit kan enorm variëren; 
zo houden we presentaties op 
basisscholen en hebben we contacten met 
grote en kleine bedrijven, soms eenmalig 
en soms vaker. Heeft u vragen hierover of 
wilt u extra informatie, dan kunt u mailen, 
via; pr@voedselbankgorinchem.nl  
 
 
Ook een leuk idee… 
In augustus kregen wij Deli Home op 
bezoek bij de Voedselbank Gorinchem. Zij 
kwamen een prachtige cheque van € 803,- 
overhandigen. Deze cheque was het 
resultaat van een EK poule, waarbij een 
gedeelte van de inleg ter beschikking werd 
gesteld aan de Voedselbank Gorinchem 
daarnaast heeft de directie van Deli Home 
er zelf ook nog een bedrag aan 
toegevoegd wat uiteindelijk dit 
eindresultaat geeft. 
 
Een mooi initiatief en wellicht ook een 
idee voor de toekomst voor andere 
bedrijven. 
 

 
 
 
 
 

http://www.voedselbankgorinchem.nl/
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mailto:pr@voedselbankgorinchem.nl
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Sociale Media 
Volgt u ons al online? Voedselbank 
Gorinchem is de afgelopen periode actief 
geworden online, wij zijn te volgen via 
Facebook en Instagram. Leuk om via deze 
kanalen het laatste nieuws te lezen over 
de ons. Wij zijn te vinden op 
‘voedselbankgorinchem’ 

 
 
Tenslotte 
Wat zouden wij u graag persoonlijke 
willen bedanken voor u interesse. 
Mochten er nog vragen zijn naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief dan 
horen wij ze graag. Ook staan wij open 
voor (nieuwe) samenwerkingen maar ook 
voor tips.  
Tot de volgende nieuwsbrief in december. 
 
 

Contact 
Voedselbank Gorinchem 
Schelluinsevliet 11 
4203 NB Gorinchem 
Arie de Bruin (voorzitter) 06-54374058  
voorzitter@voedselbankgorinchem.nl 

 


