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Beste lezer,
Het was een enerverend jaar. Corona haalde vanaf maart alles overhoop. In
plaats van het toegroeien naar een winkelconcept, moesten we
noodgedwongen de uitgifte meer stroomlijnen. Meer vooraf ingepakte
pakketten en minder keuze voor onze klanten. Leuk was wel het opzetten van
een bezorgdienst. Dat was mede mogelijk dankzij de enthousiasme instroom
van bijna 30 nieuwe vrijwilligers!
De aanvoer van voedingsmiddelen was wisselend; alles overziende konden
we toch een goed pakket uitreiken. Met vrijwel alle supermarkten in onze
regio hebben we inmiddels afspraken. Maar het blijft een punt van zorg, omdat door stuntacties met
versproducten het lokale aanbod afneemt.
Onze actie voor het werven van donateurs is succesvol gebleken. Naast veel eenmalige giften hebben
we nu ook een dertigtal vaste donateurs. Daar zijn we erg blij mee, want daarmee is het gat op onze
begroting kleiner geworden. Alle giftgevers hartelijk dank.
We blijven aan het einde van dit jaar wel met een vraag zitten. Zal het aantal klanten, nu schommelend
rond de 250, het komende jaar groeien? Eén ding is zeker, het moet potentiële klanten niet
weerhouden zich aan te melden! Wij zijn op een eventuele groei voorbereid.
Voedselbank Doetinchem wenst u prettige feestdagen en een gezond 2021.
Namens het bestuur,
Peter Bob Peerenboom, voorzitter

“Oog voor voedsel, hart
voor mensen”
Zowel armoede als voedselzekerheid horen
tot de kern van de activiteiten van de
voedselbanken. Vandaar dat week 42 was
uitgeroepen tot Week van de
Voedselbanken.
Om onze recentelijk in gebruik genomen
aanbouw te vieren, waren wij van plan om
zaterdag 17 oktober j.l. een Open Dag te
houden.
Wegens corona ging dit plan helaas niet
door.

Rabo Clubsupport
Begin november mochten wij deze prachtige
cheque ontvangen van de Rabobank
Clubsupport en we waren er uiteraard erg
blij mee!
We danken alle stemmers voor hun
stemmen op ons en natuurlijk de Rabobank
voor het mogelijk maken van deze jaarlijks
terugkerende geweldige actie.

De bus moet
blijven rijden
Recent zijn we gestart met
de eerste stappen naar de
aanschaf van een nieuwe
bus met koeling. Met deze
bus gaan we wekelijks naar
het Regionale Distributie
Centrum te Arnhem, en
rijden diverse bedrijven,
supermarkten en
particulieren langs voor het
ophalen van voedsel.
De huidige bus kan nog wel even mee, maar geen jaren meer. De aanschaf van
een nieuwe kost heel wat tijd, want daarvoor moeten we genoeg sponsorgeld zien
te vinden.

Van een 'anonieme' gulle
gever ontvingen we eind
november, voor meer dan
€2.500,- aan voedsel om
uit te delen aan onze
klanten.
Onze dank was, mede
namens onze klanten,
groot.
Ook in december worden
er diverse acties
gehouden bij
supermarkten, kerken,
scholen en bedrijven. Fijn
dat veel organisaties zo
voor ons bezig zijn.

Voedselbank Doetinchem zoekt
donateurs!
"Ieder jaar komen we grofweg €10.000 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(Omdat we het niet vaak genoeg kunnen aangeven)

Debuutroman Henk Meinen.
Onze voorzitter mocht een exemplaar in ontvangst nemen van de
debuutroman van Henk Meinen (woonachtig in Doetinchem),
"Andy Vlasveld: uit het bijzondere leven van een eenvoudige
plattelandsjongen".
De opbrengst van de verkoop zal volledig ten goede komen aan
onze Voedselbank en de Voedselbank Oost Achterhoek.

Prijs: 20,99 euro (plus eventueel 4,50 euro portokosten)
In de boekhandel of via h.meinen@mrb-uitgevers.nl.
ISBN: 978-94-640-3498-1 (uitgeverij Boekscout- Soest)

Actie de Graafschap
Stichting De Graafschap Verbindt en De Graafschap
Jeugdopleiding hebben een inzameling gedaan voor de lokale
Voedselbanken. De jeugdspelers, het kantoorpersoneel en de
eerste selectie en staf hebben 55 kratten en veel flessen frisdrank
ingezameld.

Dankbaar.
Eind november ontvingen we van JCI Doetinchem in
samenwerking met Bakkerij Kaspers deze heerlijke pepernoten
voor al onze klanten.
Met deze verwennerij waren wij, maar zeker onze klanten enorm
blij.

Facebook
Onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/voedselbankdoetinchem4u wordt goed
bezocht.
We hebben momenteel 310 volgers en we hebben de afgelopen
maand ruim 8.000 mensen bereikt, mede doordat onze berichten
veel gedeeld worden.

Missie 538
Er zijn momenteel verschillende acties gaande voor de
voedselbanken, waar wij uiteraard heel blij mee zijn,
maar wij willen er graag 1 uitlichten:
Missie 538 (radiozender 538).
De hele week van 14 tot 18 december staat de
programmering van deze radiozender in het teken van
de Voedselbanken in Nederland.
Luisteraars bepalen welke muziek
er wordt gedraaid (in ruil voor donatie)
Alle actie-inkomsten worden verdeeld over de voedselbanken .
De doelstellingen van Missie 538:
- Imago van de Voedselbank versterken
- Schaamte adresseren en daarmee mogelijke klanten motiveren om zich aan te melden
- De kennis over de Voedselbanken bij het brede publiek verbreden
- Fondsen werven

Voedselbanken erkend als groen
formulebedrijf.
De Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit (NVWA)
heeft de Vereniging van
Nederlandse Voedselbanken
voor de komende vier jaar erkend als een groen formulebedrijf.
Voor deze erkenning heeft de NVWA recentelijk bij drie
voedselbanken een verificatie-inspectie uitgevoerd.
Twee onderwerpen zijn beoordeeld: de hygiëne/ bouwkunde en de
ongediertewering/- bestrijding.
We zijn er trots op dat de voedselbanken, als een pure vrijwilligers organisatie, dit bereikt hebben.

Wist u dat?
- Alle coördinatoren en bestuursleden beschikken over een positieve VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag).
- De Albert Heijn in het kerstmagazine aandacht besteedt aan het online doneren aan de
Voedselbanken.
- Men via het Lidl Kerstmagazine producten kan doneren voor een Kerstontbijt pakket voor klanten van
de Voedselbanken.
- 7 december de dag van de Vrijwilligers is.
- Er een kerstverhalenboek gekocht kan worden, waarvan van elk verkocht exemplaar €2,00 naar de
Voedselbank gaat. https://uitgeverijmarmer.nl/boek/literatuur/het-groot-kerstverhalenboek/
- 10 december de 'Internationale dag voor de rechten van de mens' is.
- 2 van onze hardwerkende vrijwilligers op hun vrije zaterdag onze koelruimte weer 'brandschoon'
hebben gemaakt.

Wij wensen u allen fijne feestdagen en
een gezond 2021!

Voedselbank Doetinchem

Facebook

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.

