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Voorwoord 
Bedankt voor de vele positieve reacties op 

onze eerste nieuwsbrief van September. 

Daarom met trots onze tweede 

nieuwsbrief. De afgelopen periode hebben 

wij als Voedselbank Gorinchem weer van 

alles doorgemaakt, zo is in de deze 

nieuwsbrief te lezen waar wij de afgelopen 

periode mee bezig zijn geweest en alle 

overige lopende zaken. 

 

Covid Maatregelen 

Helaas speelt Covid nog steeds een grote 

rol in alle dagelijkse bezigheden van 

iedereen. Ook binnen de Voedselbank 

Gorinchem moeten wij ons houden aan 

protocollen en maatregelen. Waar wij een 

aantal weken terug met trots konden 

melden dat de winkel weer open was om 

als klant zijnde zelf te winkelen, hebben 

wij helaas al snel weer moeten 

terugschakelen en is onze winkel i.v.m. 

met de beperkte ruimte weer dicht. Nu 

werken wij weer met boodschappenlijstjes 

waaruit de klant kan kiezen en worden de 

boodschappen door een vrijwilliger 

ingepakt. Gelukkig zijn al onze vrijwilligers 

samen met onze klanten heel flexibel en 

passen we ons aan in wat er wordt 

gevraagd om alles zo veilig mogelijk te laten 

verlopen!  

 

           

Samenwerking met de Voedselbank 
Een samenwerking met de Voedselbank 
Gorinchem? Wij gaan met u in gesprek. Zo 
kunnen vooraf ideeën worden 
uitgewisseld en wordt er samen naar een 
mooi plan toe gewerkt.  
 
Hier kan Ruben Dossin van De online 
keukenadviseur over meepraten. 
Recentelijk zijn de plannen van Ruben en 
de ideeën hierover van de Voedselbank 
Gorinchem op tafel gelegd. Een mooie 
actie ontstond, zo doneert De online 
keukenadviseur een deel van het 
verkochte bedrag aan de Voedselbank 
Gorinchem. Een mooie win-win situatie. 

       
Ook interesse als bedrijf, kleine 
onderneming of particulier in een 
samenwerking met de Voedselbank 
Gorinchem? 
 
Neem contact op met Peter Verschoor, 
via: 06-54374058 
peter@voedselbankgorinchem.nl  
 

Landelijke DE-waardepunten  

Begin december gaat de DE- 
waardepunten actie weer van start. Al 
meerdere jaren zamelt de Voedselbank 
Gorinchem deze punten vol enthousiasme 
in waarvoor Douwe Egberts dan koffie 
levert voor de klanten van de Voedselbank 
in heel Nederland. En iedereen kan ons 
helpen. Spaar u of als uw bedrijf mee? 
Misschien heb je zelfs nog wat 
waardepunten in huis, wij zijn er in ieder 
geval blij mee. 
 
U kunt uw opgespaarde punten inleveren 
bij diverse lokale supermarkten in een DE-
verzameldoos of in de brievenbus bij 
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Voedselbank Gorinchem. Het adres is: 
Schelluinsevliet 11 in Gorinchem. Alvast 
bedankt voor je hulp! 
 

                      
 
Vragen over deze actie?  

Neem contact op met Hans de Kuiper, via: 
06-53446038  
hans@voedselbankgorinchem.nl 
 

Goed doel steunen in december? 

December is een maand die voor iedereen 
een andere betekenis heeft, de een kijkt 
naar de feestmaand uit en van de ander 
mag deze gauw voorbij zijn. Voor onze 
klanten van de Voedselbank is dit ook een 
periode met een wisselend gevoel. Vaak is 
dit een maand waarbij je met je neus op 
de (financiële) feiten wordt gedrukt.  
 
Hoe kunnen bedrijven of particulieren 
onze klanten helpen?  
U kunt bijvoorbeeld uw (overgebleven) 
kerstpakketten of overgebleven producten 
die u zelf niet gebruikt doneren aan onze 
Voedselbank 
 
Grote of zakelijke donaties? 
Wilt u een grote of zakelijke donatie doen 
en heeft u hier meer vragen over?  
 
Neem contact op met Hans de Kuiper, via: 
06-53446038 
penningmeester@voedselbankgorinchem.nl 
 
Menstruatie producten 
Stichting Armoedefonds zet zich in voor 
vrouwen in Nederland die geen financiële 

middelen hebben om 
menstruatieproducten te kopen. Hiervoor 
stelt het Armoedefonds gratis 
menstruatieproducten beschikbaar. Deze 
zijn via lokale hulporganisaties te 
verkrijgen. Vanaf oktober is de 
Voedselbank Gorinchem het uitgiftepunt 
voor deze producten. 
 

         

 
Winkel acties  
Ondanks de maatregelen was de 
Voedselbank Gorinchem in het weekend 
van 26 november welkom bij de PLUS 
Elbert van den Doel. Er is samen gekeken 
hoe we deze winkelactie in veiligheid 
hebben kunnen laten verlopen en dit is 
gelukt! Voor alle komende acties, volg de 
Sociale Media kanalen. 
 

Aanpassing toekenningscriteria  
Iedereen merkt het, alles wordt duurder, 
de inflatie neemt toe en energieprijzen 
stijgen sterk. Voor de armste mensen was 
het al moeilijk maar wordt het naar 
verwachting nog moeilijker.  
 
De verwachting van Voedselbanken 
Nederland is dan ook dat er een toename 
komt van het aantal klanten waarvan de 
eerste signalen zich inmiddels al 
aftekenen.  
 
Mede hierom en om mensen die nu nog 
onder de radar zijn maar wel recht hebben 
op een voedselpakket heeft de Algemene 
Ledenvergadering van Voedselbanken 
Nederland besloten, om de normbedragen 
per januari verhoogd en worden nu  
 € 150,- per huishouden (+11%) en € 100,- 
per persoon (+5%)  
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Om de drempel te verlagen wordt in 
principe iedereen die zich aanmeldt, voor 
een periode van ten minste 1 maand met 
voedsel geholpen.  
 
Hierna volgt het intakegesprek.  
De 3 maximale jaarstermijn vervalt. Voor 
meer informatie over de toegangscriteria 
kijk op onze website. 
 
 

“Oog voor 
Voedsel, Hart 
voor Mensen” 
 
Wereldsdineren 2021 

In oktober kwamen ruim 100 gasten bij 
het Omnia dineren voor het 
Wereldsdineren. Een organisatie die is 
ontstaan door samenwerkingen tussen 
top-koks, leveranciers, de gemeente en 
natuurlijk de leerlingen van het Omnia 
College. Een grote organisatie waarbij een 
mooi bedrag voor ons is opgehaald van 
€500,- wat is bestemd voor het investeren 
in duurzaamheid. 
 

Voedselveiligheid 
Dagelijks krijgen wij berichtjes met de 
vraag of wij blij worden van restjes 
buffetten, zelfgemaakte soep of een stuk 
taart. Wij worden blij dat er heel veel 
mensen op zulke momenten aan ons 
denken. Deze producten mogen wij helaas 
niet aannemen. Een korte uitleg: wij 
moeten voldoen aan heel wat 
wetgevingen aangaande voedselveiligheid 
(dezelfde eisen als supermarkten). De 
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 
(NVWA) controleert dit. Hiervoor krijgen 
wij jaarlijkse onverwachte controles om 

dit certificaat te behouden en mogen 
bestaan. Wat wel mag en waar wij erg blij 
van worden, is te lezen op de website 
onder het kopje ‘voedselveiligheid’. 
 

Vacatures 
In de nieuwsbrief van september kon u 
lezen dat er een aantal vacatures waren 
bij de Voedselbank Gorinchem. Deze zijn 
gedeeltelijk ingevuld beide ingevuld. 
Momenteel zijn wij dringend opzoek naar 
enkele winkel assistenten. Kijk op onze 
website voor deze vacature. 
 

Nieuwe Website 
Achter de schermen is er hard gewerkt om 
een nieuwe website te maken, deze is 
duidelijker en overzichtelijker geworden. 
Met trots kunnen wij melden dat deze 
online is, u kunt deze dus vanaf nu 
bekijken. 
 

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’ 
 
Ons volgende project online is het 
opzetten van een LinkedIn, hou ons in de 
gaten! 

  
 
Tenslotte 
Weer een nieuwsbrief met veel mooie 
berichten en ontwikkelingen.  
Mochten na doorlezing van deze 
nieuwsbrief vragen heb dan horen wij ze 
graag. Wij blijven openstaan voor (nieuwe) 
samenwerkingen maar ook voor tips.  
Tot de volgende nieuwsbrief in maart. 
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Bestuur Voedselbank Gorinchem 
Arie de Bruin - Voorzitter    

Hans de Kuiper – Penningmeester/ facilitaire zaken 

Mariëlle van den Heuvel - coördinator winkel   

Frans de Munnink - vrijwilligers/klanten coördinatie  

Peter Verschoor - voedsel/fondsenverwerver 

Cora Meijer - coördinator Intake 

Maureen Bol-Lokhorst - Sociale Media 
 

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

 


