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Nieuwsbrief: 4 kwartaal 2014
Vrijwilligers en sponsoren,
Hierbij de 4e Nieuwsbrief van dit jaar. Veel leesplezier toegewenst.
Vanuit het bestuur
Het bestuur sluit het jaar 2014 met een tevreden gevoel af. Dachten we vorig jaar dat we over de 100 gezinnen
heen zouden gaan, gelukkig is daar een flinke kentering in gekomen en stabiliseert het aantal zich rond de 70
daar waar andere voedselbanken blijven groeien. Onze buren uit Heerenveen denken al aan een wachtlijst,
omdat men het qua ruimte niet meer kan behappen en dus ook op zoek moet naar een andere locatie. De
overgang van de eigen vervoer naar een transportbus beschikbaar gesteld door garage Ruinemans levert een
forse kostenbesparing op. En is deze een keer niet beschikbaar dan kunnen we altijd terugvallen op de bus van
Utermöhlen. Na de geslaagde winkelactie in november is ons magazijn weer aardig gevuld, is de levering van
voedsel vanuit Drachten dit jaar alleen maar toegenomen en laten de giften en donaties een stijgende lijn zien.
Ook dit jaar verrasten tal van kerken ons weer met een bijdrage vanuit de diaconie of de opbrengst van een
bijzondere collecte naast de structurele sponsorbijdragen van dhr. P Kapenga als eigenaar van ons pand, ons
accountantskantoor MRW in Wolvega en onze voorzitter D v/d Vat als eigenaar van Utermöhlen. Verder
konden we wekelijks weer rekenen op heel veel brood van bakkerij Vliegendehond en incidenteel leveringen in
natura van o.a. Pets Place, firma Otten, Frico Campina en Organic Food. Al deze sponsoren in geld en natura
zijn we zeer erkentelijk voor hun steun. Dank daarvoor!
Daarnaast hebben we nauwelijks wisselingen in ons vrijwilligersbestand en functioneert ons kwartet op de
werkvloer na het stoppen van onze ervaren coördinator Petra van der Veen op een manier alsof zij deze klus al
jaren met elkaar hebben gerund. In januari krijgen onze vrijwilligers een eerste training over Voedselveiligheid
op vrijdagmiddag 30 januari vanaf 13.00 uur. Een uitnodiging volgt nog. Deze bijeenkomst wordt gevolgd door
een nulmeting, waaruit zeker een aantal zaken naar voren zullen komen om onze organisatie op dit terrein te
verbeteren. Iets wat we gezien ervaringen en aanbevelingen bij andere al ‘groene ‘ voedselbanken met
vertrouwen tegemoet zien.
Blij zijn we ook met een nieuwe penningmeester in de persoon van Annet Bos uit Oldeholtpade voor Rimmy
Scheenstra, die heeft aangegeven graag te willen stoppen, omdat ze nogal eens op reis is en mede daardoor
voor haar eigen gevoel te weinig betrokken kan zijn bij onze organisatie. Bovendien neemt Annet de nodige
kennis mee vanuit haar vroegere baan op het gebied vanuit de keuringsdienst van waren. Het is de bedoeling
dat zij met ingang van het nieuwe boekjaar 2015 deze werkzaamheden gaat overnemen. De zogenaamde
Kanskaartactie waar ook onze voedselbank aan mee werkt blijft in 2015 in stand door een subsidie van de
gemeente in de kosten van met name het drukwerk. Hester Wigman heeft ook dit jaar voor een zeer
toepasselijke kerst- en nieuwjaarskaart gezorgd voor de vrijwilligers, gezinnen en externe relaties van onze
voedselbank, terwijl wij ook dit jaar alle kinderen in de basisschoolleeftijd door medewerking van
dhr. Van der Duim van Fun Plaza met de kerstuitgifte konden verrassen met een gratis kaartje met
versnapering voor Monkey Town.

Vanuit VBN en SSVF
Voedselbanken Nederland (VBN) spant zich steeds meer in voor het verwerven van voedsel dat anders
vernietigd zou worden. Wel blijkt uit een automatiseringsprogramma dat via Meppel nog te weinig van het
verworven voedsel in het noorden van ons land terecht komt. Ook ons uitdeelpunt van de Stichting
Samenwerkende Voedselbanken Fryslan (SSVF) in Drachten heeft te maken met deze sterk wisselende
leveringen vanuit distributiecentrum NO Nederland in Meppel. Men gaat proberen deze scheve verhoudingen
in de komende tijd recht te trekken. De contacten met tal van supermarktketens worden steeds beter ook al
willen deze waarborgen over het vervoer, de opslag en uitgifte van hun afgestoten producten. Vandaar dat
VBN ook volgend jaar nog enorm inzet op het verhogen van de voedselveiligheid bij zowel de regionale
distributiecentra als de lokale voedselbanken. Eind 2015 moeten eigenlijk alle voedselbanken groen zijn na de
screening en nulmeting van het bedrijf Sensz. Dat de regelgeving daardoor ook toeneemt zullen we met elkaar
voor lief moeten nemen. Als het voor iedereen op de werkvloer maar werkbaar blijft en we met elkaar niet
doorslaan. De zeer gewaardeerde kerstactie van Jumbo is een gevolg van de betere contacten evenals de
aanwezigheid van de Voedselbank achter de statiegeldknop bij Lidl.
Van de werkvloer
Een grotere aanvoer vanuit Drachten zorgt voor blije gezichten op de werkvloer, zodat de pakketten beter
gevuld worden. Ook blij is men met de pakbonnen die ruim van tevoren binnen komen, waardoor via
aanvulling vanuit de eigen voorraden of de nodige bijkoop tijdig kan worden ingesprongen op de levering op de
woensdagochtend voor het vullen van de pakketten. Vanuit Drachten zal opnieuw bekeken worden of er bij de
leveringen ook gewerkt kan worden met omruil van volle en lege rolcontainers, zodat de aflevering voor onze
eigen vrijwilligers en de chauffeurs vanuit Drachten wat minder hectisch verloopt. De actie van Omroep Fryslan
is een groot succes geworden. Alle ingezamelde voorraden worden in januari over alle Friese voedselbanken
verdeeld. Yvonne en Reint hebben in de eerste week op donderdag geholpen met de inzameling in de studio in
Leeuwarden en kijken met een erg goed gevoel terug op deze dag, welke zeker geen straf was.
Van de screeners
Bij de laatste uitgifte in 2014 maakten 75 gezinnen gebruik van onze voedselbank. Er was dit jaar uitgegaan
van een gemiddelde van 85 gezinnen maar daar komen we niet aan toe, omdat we een groot deel van het jaar
rond de 70 zaten. Ongetwijfeld zal dit leiden tot een meevaller bij het opstellen van onze jaarrekening. Het
komt regelmatig voor dat mensen aangeven dat ze weer tijdelijk werk hebben, of dat hun uitkering inmiddels
geregeld is en men geen beroep meer hoeft te doen op onze Voedselbank. Ook gebeurt het nogal eens dat we
de aanvraag van mensen moeten afwijzen, omdat men behoorlijk boven het normbedrag zit of mensen
schrappen uit ons bestand, omdat men een aantal malen zonder afbericht het klaargemaakte voedselpakket
niet ophaalt. Aan de andere kant vreest VBN dat de wijzigingen en ontslagen in de zorg wel eens voor een
stijging van het aantal aanvragen kunnen gaan zorgen. Binnen VBN wordt in het eerste kwartaal van 2015 ook
gekeken naar de criteria of deze ook wat verruimd zouden moeten worden, omdat er nu best veel minima
buiten de boot van de VB vallen. Ook de verdere stijging van het eigen risico voor de zorgverzekering kan in
gezinnen tot meer problemen gaan leiden. Daarnaast willen screeners met elkaar om de tafel om datgene te
bespreken wat men in de praktijk tegen komt en hoe om te gaan met bepaalde zaken om de
uniformiteit te vergroten.

PR en Vrijwilligers
De actie bij de Jumbo heeft ons ruim 70 kratten boodschappen opgeleverd. De vrijdagmiddag bleek een prima
alternatief in plaats van een 2e supermarkt, zodat we ondanks wat minder beschikbare vrijwilligers deze actie
goed konden bemensen. De partytent van de familie Dol was een uitkomst, waarvoor onze dank, omdat er in
met name het weekend in de hal van Jumbo te weinig ruimte beschikbaar is voor het in ontvangst nemen van
de producten. Weinig later werden we verrast met tal van houdbare producten uit diverse kerken in het kader
van de Dankdag voor het Gewas zoals Lindestreek, Oldelamer/Oldetrijne, PKN gemeente Wolvega en de
katholieke parochie evenals met St Maarten vanuit o.a. basisschool De Striepe uit O’pade.
Beste parochianen
Als voedselbank waren we blij verrast met de actie voor de drie voedselbanken binnen onze parochie. Het
resultaat was overweldigend. Ik ben blij dat u aan uw mededorpsgenoten hebt gedacht. Ik ben ervan overtuigd,
dat velen erbij stil hebben gestaan: Het kan je buurtgenoot of zelfs je buren zijn. Denk aan de zzp’ers zonder
opdrachten, die niet direct voor hun gebrek aan middelen zullen uitkomen. Met uw giften en gaven kunnen we
al onze klanten een goede Sinterklaas en kerst bezorgen. We hebben alleen al binnen onze eigen voedselbank
een 50 tal kinderen in de leeftijd van de basisschool! Hartelijk dank.
Don van der Vat
Voorzitter VB W’werf
Na al eerder bezoek te hebben gehad van wethouder Frans Kloosterman kregen we woensdag voor de kerst
bezoek van burgemeester van Klaveren die ons verraste met een doos boodschappen. Ook vanuit de screening
werden er door Ina nog een aantal zaken ter overdenking mee gegeven aan onze burgervader. Of het sociaal
team en de vlechtwerkers in de nabije toekomst zoals b.v. in Steenwijkerland ook een grotere rol zullen kunnen
spelen in armoedebestrijding zal moeten blijken. Temeer, omdat er in januari veel zaken anders zullen gaan op
het terrein van zorg, arbeid en inkomen. In de gemeenteraad wordt nog steeds verschillend gedacht over het
de nut, de waarde en noodzaak van een voedselbank in W’werf. Dat weerhield Dirk Dubling van de partij V.V.A.
er niet van om zijn medebestuurders te vragen hun kerstpakket beschikbaar te stellen aan onze voedselbank.
Hoewel hij op meer respons had gehoopt kwam hij na de kerstuitgifte toch nog even vier ‘gescoorde’
kerstpakketten afgeven. Een gebaar waar we erg blij mee zijn evenals het feit dat diverse particulieren in deze
dagen veelvuldig hun gaven kwamen afgeven op Emmastraat 38.
Vanaf deze plaats willen we Stientje Munniksma bedanken voor haar inzet in de afgelopen drie jaar voor onze
VB. Andere bezigheden maar nog meer chronische rugklachten maken haar inzet voor VB W’werf steeds
lastiger. Hoewel we natuurlijk erg blij zijn met zware, goed gevulde kratten betekent dit voor onze dames
ondanks de door Uilke destijds ontworpen vervoersrollators inderdaad flink buffelen bij de uitgifte. Ook een
woord van dank past alvast onze penningmeester Rimmy die in al die tijd goed op onze penningen heeft
gepast. Dames, het ga jullie goed en nogmaals dank voor jullie inzet en betrokkenheid vanaf de start voor
onze VB W’werf.

Financiën
Ook dit kwartaal konden we van diverse kanten op de nodige geldelijke steunen rekenen. Zo verrasten diverse
kerken ( ruim 1300 euro) , Caritas (150 euro) en Kringloopwinkel Wolvega aan de Binnenbaan ( 100 euro) ons
met een aantal welkome donaties en was de collectebus bij de in november gehouden winkelactie bij de Jumbo
goed voor ruim 300 euro. Daarnaast besloot de Woningstichting Weststellingwerf het uitgespaarde bedrag
van 750 euro vanwege het niet verzenden van nieuwjaarswensen aan hun relaties en huurders voor de laatste
maal te schenken aan een goed doel en wel aan onze Voedselbank. Opvallend was ook het toenemende
aantal donaties van particulieren (730 euro) dat in dit laatste kwartaal van het jaar binnen kwam op onze
rekening. Met al deze gaven zijn we uiteraard heel erg ingenomen en bieden onze mensen op de werkvloer
aanzienlijk meer ruimte voor de aankoop van de nodige basisproducten.

Tot slot wensen we een ieder persoonlijk een heel voorspoedig 2015 toe en spreken de hoop uit dat we ook
dan mogen rekenen op jullie steun als sponsor, donateur of vrijwilliger van onze voedselbank:
De enige bank, die echt een bonus verdient! ( Loesje )
Namens het bestuur
Reint Oostra secr.
reintoostra@ziggo.nl

