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Je hoeft het dagelijkse nieuws niet eens te volgen, om te weten dat de prijzen van 

levensmiddelen onrustbarend stijgen, net zoals prijzen van gas en stroom. De vereniging 

van voedselbanken schreef daarom een extra landelijke vergadering uit. Het enige 

voorstel waarover besloten moest worden was een aanpassing van de hoogte van het 

leefgeld. Ik ben erg blij dat de meerderheid van de Voedselbanken dat voorstel gesteund 

heeft. Ruimhartig hoort hulp te zijn. Het is ook onmiddellijk ingegaan, zodat we klanten 

ook in dezelfde week hebben kunnen helpen. Op pagina 2 van deze nieuwsbrief staan de 

nieuwe leefgeldbedragen. 
 

De afgelopen week waren we aanwezig bij een vergadering van de diaconieën van alle 

Zeewolder kerken. We waren er met de Arme Kant, Brood delen, Hart voor Zeewolde, de 

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Kerstactie voor de minima en de Stichting 

Leergeld. Allemaal helpen ze in ons dorp op verschillende manieren de mensen die niet of 

moeilijk rond kunnen komen. Het is heel goed dat ze hun werk op elkaar afstemmen, 

zodat er geen dubbele hulp gegeven wordt of mensen buiten beeld blijven. Maar vooral 

om elkaar te kennen en zo mensen op weg te helpen. Zo kunnen ze mensen ook naar onze 

Voedselbank doorverwijzen. Prachtig toch? 
 

Jan Klop, voorzitter 

 
 

Gevarieerde voedselpakketten 

De voedselpakketten zagen er op vrijdag 23 

september wel gezond uit: sinaasappels, kiwi’s, 

peren, komkommer, spruitjes, trostomaten en 

radijsjes. En toen kwam fruitteler Piet Nell ook 

nog eens langs met zakken appels voor alle 

klanten. Dit is trouwens niet alles: bij de uit-

deling werden nog brood en koel- en vriesproducten aan de pakketten toegevoegd. 

 
 

 Op een lege maag kun je niet leren 

Onder dit motto was er van maandag 29 augustus tot en met 

zondag 4 september bij AH een inzamelingsactie. Dat kinderen je 

de oren van het hoofd kunnen eten, weten ouders maar al te goed. 

Dat geldt ook voor de jonge klanten van de Voedselbank. AH 

verkocht in deze week houdbare en gezonde producten voor ons: 

halfvolle melk, zilvervliesrijst, volkorenmacaroni en nog veel meer. 

Het leverde ons 22 volle kratten op. Alle gulle gevers: bedankt!   
 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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Voedselpakketten eerste halfjaar 2022 
 

In het eerste halfjaar van 2022 hebben we in totaal aan 57 huishoudens kortere 

of langere tijd een voedselpakket verstrekt. Daarbij waren in totaal 183 

personen betrokken en gemiddeld 36 huishoudens per week. Alleen van medio 

maart t/m medio april waren de aantallen hoger door de vluchtelingen uit 

Oekraïne die in Zeewolde onderdak vonden en tijdelijk ook onze hulp kregen. 
 

In de laatste week van juni voorzagen we 35 huishoudens van een voedselpakket, daarbij ging 

het om 115 personen, waaronder 56 kinderen onder de 18 jaar.  
 

Terwijl we dit schrijven (begin september) zitten we op 34 pakketten per week. Tot nu toe is 

2022 dus een vrij stabiel jaar als het om aantallen gaat. 
 

 

Kort nadat we dit schreven, kregen we in twee weken tijd 5 nieuwe aanmeldingen, waar  

1 of 2 per maand gebruikelijk is. Ook hebben we van de MDF de eerste bezorgde signalen 

gekregen over een mogelijke sterke toename. Zou de grote stroom nieuwe klanten, waar 

elders in het land al sprake van is, nu ook in Zeewolde beginnen? We wachten het af. We 

kunnen een groei goed aan, ook door de goede samenwerking met de Voedselbank Lelystad. 
 

 

Financiële drempel voedselbanken verlaagd 

Door de explosief stijgende kosten van levens-

onderhoud en energiekosten staat bij steeds meer 

mensen het water aan de lippen. Er is daarom 

besloten de drempel voor het krijgen van een 

voedselpakket te verlagen, waardoor meer mensen 

er voortaan recht op hebben.   
 

Om te bepalen of iemand recht heeft op een voedsel-

pakket kijken we naar de inkomsten minus de vaste lasten (inclusief energiekosten). Wat er dan 

resteert noemen we het leefgeld: het geld dat overblijft voor voedsel, kleding, sporten, etc.  
 

De nieuwe leefgeldnormen bedragen vanaf nu: 

1 persoon   wordt € 300,00 (was € 250,00, + 20%) 

2 personen wordt € 410,00 (was € 350,00, + 17%)  

3 personen wordt € 520,00 (was € 450,00, + 16%)  

4 personen wordt € 630,00 (was € 550,00, + 15%)  

5 personen wordt € 740,00 (was € 650,00, + 12%) 
 

 

Zit jouw leefgeld onder deze bedragen, dan kom je voor onze gratis steun in aanmerking. 

Schroom niet en vraag om hulp: info@voedselbankzeewolde.nl. We zijn er voor iedereen  

die te weinig geld overhoudt om voldoende voedsel te kopen. 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
mailto:info@voedselbankzeewolde.nl
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Ridder Letselschade is nu Vriend van de Voedselbank 

Op 20 september jl. konden we Ridder Letselschade 

begroeten als ‘Vriend van de Voedselbank’. 

Voorzitter Jan en secretaris Erik werden die dag om 

11:00 uur hartelijk ontvangen met een kop koffie 

door Jessica en Tjip Ridder op hun kantoor aan de 

Gouwzee. Zoals de naam ‘Ridder Letselschade’ al 

zegt, houden ze zich bezig met letselschade. Hierbij 

gaat het om de lichamelijke en psychische schade 

die is ontstaan door toedoen van een ander. Dan kan 

het slachtoffer recht hebben op een schade-

vergoeding en zij helpen daarbij. 
 

Jessica Ridder: “Vooral in deze tijden willen wij graag ook iets doen voor onze lokale 

medemens. Wij vinden het schrijnend dat er steeds meer gezinnen onder de armoedegrens 

(moeten) leven. Met al die stijgende kosten vrees ik ook dat die aantallen op korte termijn 

alleen maar groter zullen worden. Mijn man en ik vinden het belangrijk dat ons bedrijf ook 

een maatschappelijk belang dient.”  
 

Dus werden ze ‘Vriend van de Voedselbank’, wat wij natuurlijk erg op prijs stellen. In eerste 

instantie voor € 500,-- per jaar, maar tijdens deze ontmoeting verhoogden ze hun bijdrage naar 

€ 1.000,-- per jaar. Zij zijn het 4e bedrijf dat zich aanmeldt. Dat is natuurlijk (nog) geen groot 

aantal, maar met onze 134 vaste particuliere donateurs zorgen zij samen wel voor een solide 

structurele financiële basis van onze voedselbank. 
  

 
 

 

 
 

Als je ziek bent, ga je naar de dokter en als je honger hebt 

naar de voedselbank. 
Geen honger hebben is een basisrecht, maar veel 

inwoners van Zeewolde die onvoldoende geld 

hebben om voldoende voedsel te kopen, weten of 

durven de weg naar onze voedselbank (nog) niet 

te nemen. Zij blijven onder onze radar. Jammer, 

maar niet nodig. Voedselbank: niets om je voor te 

schamen en al helemaal niet in deze dure tijden 

van stijgende kosten van levensonderhoud. 
 

 

We willen de komende tijd meer tijd besteden aan het vinden van inwoners die ‘onder de 

radar’ blijven. Dat is natuurlijk een mooi voornemen, maar het blijkt moeilijk te concretiseren. 

Heeft u een idee? Suggesties zijn meer dan welkom: secretaris@voedselbankzeewolde.nl 
 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
https://www.ridder-letselschade.nl/
https://www.voedselbankzeewolde.nl/vrienden
mailto:secretaris@voedselbankzeewolde.nl
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Onze nieuwe vrijwilligster klantcontacten 

Wij zochten een ‘vrijwillig(st)er klantencontacten’: iemand die zich gaat 

richten op (nieuwe) klanten en die de klantenadministratie bijhoudt. En 

die hebben we gevonden: Henriëtte Jonker. Welkom! 
 

Mijn naam is Henriëtte Jonker. Geboren en getogen in Harderwijk. 

Anderhalf jaar geleden, met man en zoon Ruben van 14 jaar, in het mooie 

Zeewolde neergestreken. Half september heb ik mij aangemeld als 

vrijwilligster klantcontacten bij de voedselbank in Zeewolde.  
 

Samen met mijn man, ben ik eigenaar van Alga-HR v.o.f., een salaris/HR 

bedrijf. Daarbinnen ben ik een dienst gaan aanbieden voor budget-

coaching. De wil om mensen te kunnen en mogen helpen, die het door omstandigheden nodig 

hebben, heeft gemaakt dat ik dit werk wilde gaan doen.  
 

Daarna was het een logische stap om te reageren op een advertentie, waarin gevraagd werd om 

een vrijwilligster, teneinde daarmee ook iets te kunnen betekenen. De voedselbank ken ik 

vooral van tv, media, maar ook van mensen uit mijn kennissenkring die gebruik maken of 

hebben gemaakt van de voedselbank. Het goede werk dat de vrijwilligers doen, maakt dat ik 

graag onderdeel uit wil maken van deze mooie groep mensen. 
 

Bij die kennissenkring bemerk ik de schaamte omtrent het gebruik moeten maken van de 

voedselbank. Iedereen kan op een punt komen dat ze hulp nodig hebben van iemand of iets 

anders. Met mijn inzet hoop ik deze schaamte (deels) weg te kunnen nemen bij mensen die het 

door welke omstandigheid dan ook nodig hebben. 
 

Ik hoop op een lange samenwerking en zie ernaar uit iedereen persoonlijk te leren kennen.  

 
 

Henriëtte onderhoudt de klantenadministratie, actualiseert wekelijks de uitdeellijsten, 

verzorgt de brieven voor de halfjaarlijkse herindicaties en bezoekt nieuwe klanten om hun 

gegevens op te nemen en om uit te leggen hoe wij werken   

 

 
 

De cartoon hiernaast is geplaatst  

met toestemming van 

 
https://www.lisevanlerberghe.com 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
https://www.lisevanlerberghe.com/

