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Beste mensen,
Momenteel voorzien wij ongeveer 200 klanten
wekelijks van een pakket. Wat minder dan vorig
jaar maar het aantal neemt weer langzaam toe.
Dankzij extra acties en donaties zijn wij nog
steeds in staat onze klanten wekelijks met een
goed pakket naar huis te laten gaan. Wel neemt
de reguliere levering van producten door
supermarkten af. Zij organiseren hoe langer hoe
meer vlak voor de einddatum acties voor hun
eigen klanten. Mede hierdoor kunnen wij minder
versproducten aan onze klanten geven (zuivel,
groente en fruit) dan we eigenlijk zouden willen. Gelukkig krijgen we nog steeds donaties van
diverse (zorg)boerderijen. Daarvoor dank.
Nog een paar nieuwtjes:
Binnenkort wordt eindelijk onze nieuwe bus geleverd.
Het bestuur heet Anja Nieuwenhuis welkom als nieuw bestuurslid. Anja krijgt communicatie
en PR in haar portefeuille.
De procedure voor het aantrekken van een teamleider wordt binnenkort afgerond.
Sinds deze zomer worden we voor onze PR ondersteund door Qlant bv uit Doetinchem. Als
één van de eerste activiteiten zijn we bezig onze website aan te passen.
Namens al onze vrijwilligers en bestuursleden, wil ik u goede feestdagen toewensen.
Peter Bob Peerenboom, voorzitter bestuur

WIST JE AL DAT?
De Voedselbank Doetinchem sinds voorjaar
2020 op haar homepagina een knop 'Wordt
donateur!" heeft?
Op deze manier stimuleren we mensen te
doneren. Soms eenmalig, maar inmiddels
hebben we ook ruim 40 vaste donateurs die
maandelijks of jaarlijks een donatie doen.
Dat is ook hard nodig, want onze vaste
lasten worden nog onvoldoende gedekt
door structurele donaties.
http://www.voedselbankdoetinchem.nl

Boodschappen verrekenen met de
bijstand?
In augustus 2021 is in de pers grote ophef
geweest over de boodschappen die een
moeder aan haar dochter met een
bijstandsuitkering gaf in de gemeente
Wijdemeren. De gemeente had de waarde
van die boodschappen verrekend met de
bijstandsuitkering van de dochter. Nu
kennen wij niet alle details van deze case.
Maar wil dit nu zeggen dat ook onze
donaties als Voedselbank in gevaar
komen? Wij geven iedere week pakketten
uit met een minimale waarde van zeker
€25,-. Het standpunt van de landelijke
overheid en van de Centrale Raad van
Beroep is echter helder: "De tegenwaarde
van de voedselpakketten van een
Voedselbank behoeft niet te worden
verrekend met een bijstandsuitkering
omdat dit noodhulp betreft, die slechts
onder bijzondere voorwaarden én voor een
bepaalde tijd wordt verleend". Gelukkig
hebben wij heldere criteria en een vaste
manier van werken. We konden weer
opgelucht ademhalen. Overigens speelt
deze discussie in onze gemeenten
Doetinchem en Bronckhorst helemaal niet.

Anja stelt zich voor
Sinds een aantal maanden ben ik,
Anja Nieuwenhuis, het nieuwe
bestuurlid communicatie van
Voedselbank Doetinchem. Hierin volg
ik Ellen Drupsteen op.
Omdat ik niet (meer) werk en mijn
dochter het huis verlaten heeft, heb ik
tijd en energie over. Dit kan en wil
graag steken in deze functie bij de
voedselbank.
Voorheen ben ik werkzaam geweest
als Pedagogisch medewerkster in een
Justitiele Jeugdinrichting en als
ambulant/persoonlijk begeleidster. Mijn
jeugd heb ik in Keijenborg
doorgebracht en sinds een aantal jaren
woon ik samen met mijn partner (en 4
honden) in Doetinchem.
Ik ben ontzettend trots dat ik mij mag
inzetten voor Voedselbank Doetinchem
en hoop dit nog lang te mogen doen.

Inzamelingsactie PLUS Dichteren
Vrijdag 5 en zaterdag 6 november hebben de vrijwilligers van onze voedselbank, met
medewerking van PLUS Dichteren, veel houdbare producten mogen ontvangen.
Wat een geweldige bijdrage van de klanten van PLUS Dichteren voor de minder bedeelden in
onze gemeente.
Mede namens al onze klanten enorm bedankt voor de gulle giften.

Project Groente, een
gezonde basis
De partners (Voedselbank, Stadsboerin,
MiniManaMarkt en Zorgboerderij Slangenburt)
hebben recent een evaluatiegesprek gehad
over het eerste jaar. Alle deelnemers zijn
tevreden, maar er is ook ruimte voor
verbetering.
Er zijn een aantal acties uitgezet om de
deelname aan de workshops te verbeteren. Met
succes, want deze zitten de komende tijd
helemaal vol. Ook is de afstemming tussen de
geleverde groente en de recepten verbeterd,
zodat alles beter aansluit.

Toekenningscriteria wijzigen per 1-1-2022
Onze landelijke vereniging heeft in haar vergadering van november j.l. de toekenningscriteria
gewijzigd. Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen per 1-1-2022:
Klanten kunnen zichzelf aanmelden; iedereen die zichzelf aanmeldt wordt voor een periode
van ten minste 1 maand met voedsel geholpen.
Het normbedrag wordt verhoogd naar €150,- per huishouden en €100,- per persoon.
Alle huishoudelijke en persoonlijke uitgaven (met uitzondering van de vaste woonlasten,
energie, water en schulden/aflossingen) worden samengevoegd in één vast bedrag van
€330,- voor de 1e persoon, €260,- voor de partner en €60,- voor de overige personen in een
huishouden.
De bijdrage 'inwonende met inkomen' wordt verhoogd naar €300,-.
De criteria zijn richtlijnen, geen wet. Aanpassingen op individueel niveau zijn mogelijk. Onze
slogan is:

"Oog voor Voedsel, Hart voor Mensen".

U kunt de details met alle criteria en voorbeelden downloaden van onze website.

Voedselbank Doetinchem
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@voedselbankdoetinchem.nl toe aan uw adresboek.

