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Nieuwsbrief: 3 kwartaal 2014

Vrijwilligers en sponsoren,
Hierbij de 3e Nieuwsbrief van dit jaar. Veel leesplezier toegewenst.

Vanuit het bestuur
Inmiddels heeft ons bestuur onze Voedselbank aangemeld voor een nulmeting voor het project
Voedselveiligheid. Wanneer deze plaatsvindt is nog niet bekend en mede afhankelijk van het aantal dat reeds
in de wachtkamer zit en de beschikbare capaciteit van de twee bedrijven die deze uitvoeren. Er was nogal enige
paniek vanwege de vraag, c.q. verzoek of wij ook wekelijks zouden kunnen uitgeven vanwege een groter
voedselaanbod. Dat laatste constateerden wij gelukkig ook met betrekking tot o.a. fruit en groente, maar of
deze reden zwaar genoeg is de uitgiftedagen te verdubbelen is nog maar de vraag. Een lokale voedselbank
moet daar wel de personele capaciteit voor hebben. Kan het logistiek gezien vanuit Drachten en blijft dit
aanbod? Wij zijn van mening dat wij als lokale voedselbank daar zelf het laatste woord in hebben. We wachten
de verdere discussies in het overleg van NO – Nederland en de Samenwerkende Friese Voedselbanken (SSVF)
eerst maar eens af.
Met genoegen hebben we geconstateerd dat veel vrijwilligers behoefte hadden om aanwezig te zijn op het
afscheid van Petra van der Veen op 1 augustus. Het was een heel gezellig samenzijn, waarin Petra zichtbaar
geroerd was door de aanwezigheid van veel medewerkers, de gesproken woorden en de attenties die haar
persoonlijk en vanuit de voedselbank werden aangeboden, waaronder een prachtige miniatuur van onze
Voedselbank gemaakt door vrijwilligster Nel Dol. Een ieder liet zich de soep, een broodje en een drankje goed
smaken tijdens deze bijeenkomst, waarin het werkvloerkwartet Jan ter Horst, Egbert Kanis, Nel Dol en Yvonne
de Jager alvast veel succes werd toegewenst met het reilen zeilen in de nieuwe situatie zonder de inbreng van
Petra, die deze taak in de afgelopen drie jaar op enthousiaste en zeer gedreven wijze heeft vervuld. Zij hebben
ook afgesproken dat zij steeds vertegenwoordigd zullen zijn in bestuursvergaderingen om in direct overleg
met het bestuur zaken kort te sluiten.
Aangezien VBN in samenwerking met de lokale omroepen eind van het jaar een nationale inzamelingsactie wil
opstarten werd in dat eerste gezamenlijke overleg besloten de eigen winkelactie in de tijd naar voren te halen
mede vanwege de slinkende voorraden.

Vanuit VBN en SSVF
Vanuit de VBN wordt er erg ingezet op het verwerven van extra groente en fruit vanwege de Rusland boycot.
Toch blijft het wat een onzekere factor wat nu precies de kant van de voedselbanken op gaat. De verwachting
is dat pas na een tijdje meer zicht komt op al of niet aandienende overschotten die ook in de hand gewerkt
kunnen worden door de mooie zomer en dus een grotere oogst. Ook blijkt de bereidheid vanuit de

supermarktwereld toe te nemen meer producten als zuivel en vlees aan te bieden, die nog
maar een beperkte houdbaarheidsduur hebben nu de regelgeving met betrekking tot vervoer,
opslag en uitgifte beter gewaarborgd wordt.

Van de werkvloer
Hoewel het aanvankelijk even wennen was hebben we na een aantal uitgiften kunnen constateren dat ons
kwartet op de werkvloer inmiddels de taken op prima wijze heeft verdeeld en ingevuld. Nieuwe mensen,
nieuwe ideeën. Ook zij hebben inmiddels hun lijntjes naar Drachten en Steenwijk uitstaan. Daarnaast zorgt de
grotere aanvoer voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve goede pakketten en heeft men in overleg met het
bestuur financieel gezien meer ruimte gekregen voor bijkoop als b.v. de vleesvoorraden ontoereikend zijn.
Drachten werkt nu ook met pakbonnen, zodat de mensen op de werkvloer al in de aanloop naar de levering
weten wat ze kunnen verwachten en daar hun uitdeel vanuit magazijn of bijkoop op af kunnen stemmen. Ook
de koelboxen voor het vervoer van gekoelde of ingevroren producten werken prima. Daarnaast zorgt de
aansturing op de werkvloer voor lijstjes met producten, welke verdeeld moeten worden over de A-,B- en Cpakketten, zodat de vrijwilligers meteen kunnen zien wat ze op de woensdag- of vrijdagochtend moeten doen
en het kunnen afvinken als het product in de kratten zit. Een aanpak die in de praktijk erg goed blijkt te werken.

Van de screeners
Momenteel maken 68 gezinnen gebruik van onze voedselbank. Een aantal dat nu al enige tijd stabiel is doordat
de komst en het vertrek van gezinnen het aantal ongeveer gelijk blijft. Een ontwikkeling die ook past bij het
landelijk beeld. Het komt gelukkig regelmatig voor dat mensen aangeven dat ze weer tijdelijk werk hebben en
geen beroep meer hoeven te doen op onze Voedselbank. Wellicht een hoopvolle ontwikkeling als teken dat de
economie toch weer wat aantrekt. Aan de andere kant vreest VBN dat de komende winter de toeloop wel weer
eens zou kunnen toenemen door de wijzigingen die er aan zitten te komen op het gebied van de zorgpremie,
eigen risico en de WMO. Daarnaast wordt er landelijk gesproken over hoe om te gaan met de maximale duur
van drie jaar, waarin een beroep gedaan kan worden op de voedselbank en de ondersteuning die er verder
verleend kan worden aan gezinnen om het toekomstperspectief te vergroten.

Kanskaartactie
Begin september heeft de laatste actie van 2014 plaats gevonden in een aantal straten van de Schildersbuurt
in Wolvega. Alice Rolevink en ondergetekende hebben meegeholpen namens de Voedselbank. In totaal hebben
wij samen met de vrijwilligers van de PKN gemeente Wolvega, Anbo en Kledingbank een tiental enveloppen
met hulpvragen opgehaald. Deze zijn inmiddels naar de FSU in Leeuwarden opgezonden voor verdere
afhandeling. Daarnaast heeft Nanne de Jong van de FSU samen met Andries de Jong van de Anbo onlangs een
oriënterend gesprek gehad met mevr. Rodenhuis van de gemeente over ondersteuning van deze actie in de
nabije toekomst nu de provincie armoedebeleid meer als een prioriteit van de gemeenten ziet. Het gaat met
name om een bijdrage in de kosten van het drukwerk voor dit initiatief, dat voor sommige
minimumgezinnen mogelijk tot inkomensverbetering kan leiden.

PR en Vrijwilligers
Er is afgesproken dat getracht wordt om de winkelactie van december naar voren te halen en te plannen in het
laatste weekend van oktober. De Jumbo in Wolvega heeft inmiddels aangegeven akkoord te gaan met de
vrijdagmiddag en de zaterdag als actiedag. Op korte termijn zullen de vrijwilligers ditmaal vanuit het bestuur
benaderd worden met de vraag om bij deze actie te assisteren, omdat onze vaste winkelcoördinatoren Ineke
en Lutina door andere persoonlijke verplichtingen in de komende maanden hebben aangegeven slechts een
deel van de organisatie voor hun rekening te kunnen nemen. In de afgelopen tijd hebben we op de werkvloer
ook een nieuwe vrijwilligster mogen verwelkomen in de persoon van Stijntje Bruinsma uit Ter Idzard. Stijntje,
welkom en we hopen op een goede en prettige samenwerking in de komende tijd.

Financiën
Nu we verlost zijn van onze hoge vervoerskosten hebben we per kwartaal meer te besteden voor bijkoop. Zo
ontvingen we in de afgelopen tijd giften van o.a. de Kringloopwinkel Wolvega, Liante Sickengaoord, NK-kerk
Oldeholtwolde-Ter Idzard, een tentdienst in Blesdijke, Utermöhlen alsmede van een aantal particulieren.

Namens het bestuur
Reint Oostra secr.
reintoostra@ziggo.nl

