Nieuwsbrief 2e kwartaal 2017
Vanuit het bestuur
Het bestuur heeft met genoegen geconstateerd dat ook in het afgelopen kwartaal de zaken naar
wens marcheerden, zoals onder meer extra voorraden vanuit de lokale middenstand en het SSVF
depot in Drachten, een geslaagde winkelactie en een plezierige vrijwilligersactiviteit. Gelukkig is het
aantal gezinnen dat gebruik maakt van onze voedselbank in de afgelopen periode weinig gestegen.
Na het hanteren van de nieuwe toelatingsnormen werd daar wel enigszins voor gevreesd. De groei
van aangeboden voedsel in zowel de lokale situatie als vanuit Drachten betekent wel een uitbreiding
van de werkzaamheden voor de vrijwilligers, welke in de nabije toekomst kritisch gevolgd dient te
worden. Inmiddels is het bestuur bezig om in de opvolging van Don te voorzien als voorzitter van de
Voedselbank. Na het aankomend bestuursoverleg van 14 augustus volgt hierover nadere informatie.
Vanuit de SSVF en VBN
De laatste AV in Houten stond in het teken van het royeren van een aangesloten Voedselbank die op
tal van terreinen in gebreke bleef. Een trieste, tijd- en energieverslindende affaire. Waardering was
er voor de zorgvuldige wijze, waarop deze affaire uiteindelijk is afgehandeld en het feit dat het de
belangen van de aangesloten gezinnen niet echt heeft geschaad doordat zij naar andere
voedselbanken zijn door verwezen. Na het positieve bezoek van de voorzitter en floormanager van
de SSVF aan onze voedselbank is besloten dat wij op donderdagmiddag nog in aanmerking kunnen
komen voor extra AGF- aardappelen, groente en fruit- mits wij dat zelf uit Drachten halen. De eerste
ritten met de door Don aangeboden bus waren zeer de moeite waard en leverden veel extra vers op.
Het initiatief om te komen tot een voedselbrigade langs alle supermarkten kent nogal wat haken en
ogen en is door het SSVF bestuur terug genomen voor nadere bestudering. Voedsel wat je dan
dagelijks ophaalt moet je ergens de zelfde of volgende dag ook weer kunnen uitgeven vanwege de
THT datum. Verder is afgesproken dat voedselbanken niet meer kunnen aangeven wat men wel en
niet vanuit Drachten wil ontvangen. Dit werkt daar voor de vrijwilligers niet. Lokale voedselbanken
moeten zelf dan maar een oplossing zoeken voor de aangeleverde voorraden door te ruilen met een
naburige voedselbank, non-food af te leveren bij een kringloopwinkel of in het uiterste geval het
aangebodene te vernietigen.
Vanaf de werkvloer
In het afgelopen kwartaal zijn de uit te geven voorraden duidelijk toegenomen van zowel uit
Drachten als de lokale supermarkten. Daarnaast haalt Alice op de donderdagmiddag in de even
weken nu extra vers uit Drachten. Dit alles betekent dat de huidige vriezers constant goed gevuld

zijn met brood, vlees, maaltijden en gebak. Bij nog verdere groei zal er kritisch gekeken moeten
worden naar de huidige vriescapaciteit. Maar dit probleem zou zich ook wel eens voor kunnen doen
in sommige gezinnen gezien de hoeveelheid diepvries die men mee krijgt. Het bij de uitgifte in
Wolvega rechtstreeks uitgeven van brood, vlees en zuivel vanuit de vriezers en koelcel werkt
uitstekend. Door de aanvoer van extra vers vanuit Drachten ligt er wel extra druk op de
vrijdagochtend om alles op tijd in de kratten te krijgen, zodat Koos en Egbert op tijd met het busje
van Ruinemans naar Noordwolde kunnen vertrekken. Op de terugreis nemen zij de
diepvriesproducten van Jumbo de Jong mee en soms wat houdbare producten vanuit de Kosterije
van de PKN gemeente Lindestreek. Nu Alice de rit naar Drachten doet heeft Marijke de Aldi van haar
overgenomen om een aantal keren tussen twee uitgiften in daar de uitgesorteerde groente en het
fruit vandaan te halen. Middels een extra info is de gezinnen nog eens gewezen hoe om te gaan met
ingevroren vlees en eventuele klachten over mee gegeven producten.
Vanuit de screening
Het aantal gezinnen blijft vrij constant en ondanks de nieuwe normen zo rond de 70 hangen. Aanwas
is er met name van mensen die in de schuldsanering beland zijn. In april was er nog weer een
screenersbijeenkomst in Joure vanuit de SSVF waar screeners ervaringen met elkaar konden
uitwisselen over de huidige regelgeving, contacten met de Kredietbank en Schuldhulpverlening en
hoe om te gaan met reserveringen. Prettig en nuttig zijn ook de contacten die voortkomen uit de
kwartaalbijeenkomsten van Thematafel Armoedebeleid, welke Timpaan organiseert voor
gebiedsteams, vlechtwerkers, diverse maatschappelijke organisaties en beroepskrachten vanuit de
gemeente. Inmiddels is er ook een zogenaamde Menukaart ontworpen, waarop al deze organisaties
met contactpersonen en doelgroep vermeld staan, zodat men gemakkelijker met elkaar kan sparren
bij hulpvragen.
PR en vrijwilligers
De Bazaar van de SSVF op 22 april is bij veel vrijwilligers van de aangesloten voedselbanken prima in
de smaak gevallen. Voor herhaling vatbaar was de conclusie. Datgene wat is over gebleven komt
naar rato verdeeld bij de lokale voedselbanken terecht. De winkelactie op 19 en 20 mei bij AH
Bijsterbosch in Wolvega was een succes en leverde 35 kratten met houdbare boodschappen op.
Vooral de vrijdagmiddag was zeer succesvol. Deze middag houden wij erin. De volgende actie zal
mogelijk in oktober/november zijn bij Jumbo de Jong in Noordwolde. Intern heeft Annette een korte
bijeenkomst gehouden in een zaal van World Servants voor onze eigen mensen op de werkvloer
met betrekking tot de regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. Hoewel we zeer content
zijn met de bewaking en uitvoering hiervan op de werkvloer kan het geen kwaad om het hoe en
waarom nog eens te benoemen. De vrijwilligersactiviteit in de vorm van een excursie naar de

particuliere eendenkooi van de fam. Baas in Nijeholtwolde op 24 juni was afgaande op de reacties
van de 25 aanwezigen een schot in de roos: Ontvangst met koffie en thee, een zeer interessante
inleiding over het gebied, een wandeling naar en door de eendenkooi van een bevlogen eigenaar en
een smakelijke barbecue als afsluiting. Op woensdag 28 juni werd er afscheid genomen van Ludo
die mede gezien zijn leeftijd had aangegeven na zes jaar graag te willen stoppen met zijn
screenerstaken die hij met Ina vervulde. Middels waarderende woorden, een cadeaubon en een
tuinplant werd Ludo bedankt voor zijn belangrijke inbreng in deze periode. Zijn taak wordt
overgenomen door Annette. Door de toenemende werkzaamheden op met name de vrijdag heeft
ons team op de werkvloer versterking gekregen van Hilda Clevering. Gezien haar inzet en
betrokkenheid hebben we er alle vertrouwen in dat ze haar plekje binnen onze voedselbank snel
gevonden zal hebben.
Financiële zaken
Het financieel jaarverslag is in concept klaar en zal in de eerste helft van augustus besproken worden
met dhr. Schokker, directeur van MRW. We hopen daarna het totale jaarverslag 2016 zo spoedig
mogelijk uit te brengen. In een eerste overzicht is in juni de gemeente geïnformeerd over de
besteding van de beschikbare gelden voor aanvulling van het voedselpakket voor gezinnen met
kinderen. Duidelijk is nu al dat de toegekende vijfduizend euro in december volledig zal zijn
uitgegeven aan groente, fruit en zuivel. Gezien de discussie over armoedebeleid binnen de
Weststellingwerfse politiek gaan we ondanks het eenmalige karakter van deze bijdrage ook voor
2017 een aanvraag indienen, aangezien we deze extra’s niet uit eigen middelen kunnen financieren.
In de afgelopen periode doneerde de Mgr. Scholtensschool de overgebleven voorraden van het
Koningsontbijt aan de Voedselbank, verraste Lions Wolvega e.o. ons met een gift van tweeduizend
euro vanuit de Silverleg Rally, schonk Kring Bercoop ons 25 % van de kosten van de aangeschafte
koelboxen en kregen we via de winkelactie van een particulier een keurige meisjesfiets aangeboden,
welke in overleg met de screeners inmiddels een goede bestemming heeft gekregen.
We wensen iedereen een goede vakantietijd toe en hopen dat ook na de zomer het aantal
gebruikers van onze voedselbank niet explosief zal groeien ook al is er momenteel meer te verdelen.
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