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Betreft: Ondersteuning Voedselbank Diemen door Gemeente Ouder Amstel 

 

Geachte Mw. Larson, 

De WMO Adviesraad, de PCI van de St Urbanuskerk en de Diaconie van de Amstelkerk uit Ouderkerk sturen u dit 

gezamenlijke verzoek betreffende de Voedselbank Diemen. De PCI is een onafhankelijk fonds, de vroegere armenzorg, dat 

zich richt op hulpverlening voor de minder bedeelden van de samenleving en met name de bewoners van onze gemeente. De 

Diaconie van de Amstelkerk doet hetzelfde vanuit de Amstelkerk. 

De leden van de Adviesraad, de PCI en de Diaconie hebben contact met de leiding van de Voedselbank Diemen en de PCI en 

de Diaconie ondersteunen de Voedselbank ook naar hun mogelijkheden. 

Wij verzoeken u dringend om de afwijzing van enige ondersteuning vanuit de Gemeente Ouder Amstel aan de Voedselbank 

Diemen om de navolgende redenen te heroverwegen: 

 De Voedselbank Diemen verstrekt permanent aan 10 tot 12 gezinnen uit de Gemeente Ouder Amstel wekelijks een 

voedselpakket. Het zal u bekend zijn aan welke intake-eisen “Voedselbankgezinnen” dienen te voldoen, en derhalve 

zal het duidelijk zijn  dat de Voedselbank-bijdrage voor deze gezinnen een noodzakelijke voorziening betreft; 

 Het is moeilijk verdedigbaar dat de Gemeente Diemen de Voedselbank wel ondersteunt terwijl voor de 

ondersteunde gezinnen uit Ouder Amstel (die zelf geen Voedselbank-voorzieningen kan bieden) NIETS wordt 

bijgedragen; 

 Ook Voedselbankhulp wordt slechts tijdelijk geboden. Het betreft geen permanente voorziening en het is zeker niet 

zo dat de zelfredzaamheid van deze gezinnen door de ondersteuning wordt verminderd. 

Het doel van de Voedselbank is eveneens om de gezinnen weer in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien; 

 De overweging van de Gemeente Ouder Amstel dat de gezinnen maar moeten worden geholpen vanuit het nieuwe 

schuldhulpverleningsbeleid is een utopie. 

Uiteraard moet er alles aan worden gedaan om de betrokkenen te motiveren zich tot de schuldhulpverlening te 

wenden maar wij weten ook dat i) de capaciteit van de schuldhulpverlening beperkt is en ii) dat er een vrij lange 

doorlooptijd voor dergelijke trajecten bestaat. 

De ondersteuning vanuit de Voedselbank is een noodzakelijke ondersteuning voor een overbruggingsperiode. 

De Gemeente Ouder Amstel zou de ondersteuning van haar hulpbehoevende inwoners door Voedselbank Diemen 

moeten koesteren en om die reden (bij voorkeur prorata naar het aantal ondersteunde gezinnen)  

de Voedselbank ook financieel moeten ondersteunen zoals de Gemeente Diemen dat ook doet. 

 

De beste manier om de mening te vormen is uiteraard een persoonlijk gesprek met de vrijwilligers van de Voedselbank 

Diemen. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met Mw. Gerda Smit (gerdasmit@gmail.com), maar wij zijn ook zeker 

bereid tot een gezamenlijk bezoek/gesprek aan en met de Voedselbank Diemen. 

 

Steeds tot nadere toelichting bereid en in afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

I.H. Stamhuis    N.A.M. van Wieringen  Wmo/Wwb-adviesraad Ouder-Amstel 

Voorzitter Diaconie Amstelkerk   Voorzitter PCI Urbanus  Secretaris Arnold Goudriaan 
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