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Beste lezer,
U ontvangt hierbij de eerste nieuwsbrief van Voedselbank Doetinchem.
Wij willen u graag informeren over nieuwtjes en weetjes die betrekking
hebben op onze Voedselbank. Het idee is om deze nieuwsbrief
tweemaal per jaar te versturen naar al onze relaties: donateurs,
sponsoren, bedrijven die ons van levensmiddelen voorzien,
zorgboerderijen, en andere belangstellenden.
Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Gelukkig konden we de
deuren geopend houden. Door de Coronacrisis is het aantal klanten wel
iets toegenomen. Landelijk is dat meer dan 10%, hier in Doetinchem ging het slechts om enkele
aanmeldingen. Momenteel delen wij wekelijks 250 pakketten uit. Ten opzichte van een jaar
geleden een forse groei van ongeveer 75 klanten.
Begin juli zijn wij gestart met een campagne om donateurs te werven. De aanvoer van
voedingsmiddelen is momenteel voldoende. Maar onze lopende kosten worden slechts
gedeeltelijk gedekt uit subsidies van gemeenten en de landelijke vereniging. En wij verwachten
de komende maanden nog een toename van het aantal klanten. Gelukkig kunnen we rekenen
op brede steun vanuit de samenleving. Met elkaar kunnen we de mensen in nood van
voedselhulp blijven voorzien.
Peter Bob Peerenboom, voorzitter

N.B. Wij hebben de vrijheid genomen sommigen van u een eerste exemplaar van deze nieuwsbrief ongevraagd toe te
sturen. Mocht u zich willen afmelden, dan kan dat heel gemakkelijk via de link onderaan de nieuwsbrief. Daar vind u ook
een link om uw gegevens zo nodig te wijzigen..

Coronacrisis: zo werkt de
voedselbank:

“Oog voor voedsel, hart voor mensen”
De voedselbank heeft de volgende
hoofddoelstellingen:
Het bieden van directe voedselhulp aan
de armste mensen
Het voorkomen van verspilling van goed
voedsel

Wij zetten alles op alles om ook in deze
lastige tijd voedsel uit te delen aan
mensen die dat hard nodig hebben. Met
de nodige creativiteit en veerkracht is het
logistieke proces en de uitgifte
aangepast. We houden rekening met de
1,5 meter richtlijnen. Ook wij hebben de
hygiëne maatregelen doorgevoerd. In
meerdere talen worden de hygiëneregels
aan de klanten uitgelegd.
Ook bezorgen we indien gewenst tijdelijk
de voedselpakketten thuis.
Om de extra taken aan te kunnen, maken
we dankbaar gebruik van extra
vrijwilligers, onze corona-vrijwilligers.

Wij werken nauw samen met onze
partners, zoals bijvoorbeeld de
supermarkten, in de strijd tegen
voedselverspilling.

Armoede in Nederland neemt
sterk toe door lagere bijstand
Met het huidige kabinetsbeleid neemt
de armoede in Nederland de
komende jaren met ruim een kwart
toe. De stijging van armoede komt
met name door de verlaging van de
bijstand tot en met 2035. Dit terwijl
armoede in Nederland een hardnekkig
probleem is dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen
dagelijks ondermijnt. Dit is nog zonder de effecten van de coronacrisis mee
te rekenen. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de
verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen
blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek Kansrijk Armoedebeleid van het
Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/06/18/kansrijk-armoedebeleid

Voedselbanken
Nederland is een
Erkend Goed Doel.
Dat betekent dat wij
voldoen aan strenge
kwaliteitseisen.
Toezichthouder CBF
controleert dit. Zo
weet u zeker dat wij
bijdragen aan een
betere wereld,
zorgvuldig omgaan
met elke euro en
verantwoording
afleggen. Meer
weten over de
kwaliteitseisen en
de controle door het
CBF?
Kijk op:
www.geefgerust.nl

Voedselbank Doetinchem zoekt donateurs!
"Ieder jaar komen we grofweg 10.000 euro tekort. Door
onverwachte giften wordt het grootste gedeelte wel
opgevangen, maar dat kan op termijn niet zo doorgaan. De
bodem is in zicht. Door 10 euro per maand te doneren kan
een klant een heel jaar bij de voedselbank terecht."
Op www.voedselbankdoetinchem.nl kunt u zich aanmelden
als donateur én kunt u zich opgeven voor onze nieuwsbrief.
Bron: Doetinchems Vizier d.d. 1 juli 2020
https://www.doetinchemsvizier.nl/nieuws/algemeen/988717/klanten-voedselbank-gaan-toenemen-
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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.

