Nieuwsbrief 1e kwartaal 2018
Het bestuur was aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente waar burgemeester van de
Nadorp ook nog even gewag maakte van zijn bezoek aan ons magazijn en de inzet en betrokkenheid
van onze vrijwilligers roemde bij burgers die het tijdelijk even moeilijk hebben.
In de eerste maand van het jaar werden we traditiegetrouw verrast met tal van kerstpakketten van
o.a. Motip Dupli, Soolstede en een aantal particulieren.
In die periode verraste de Reddingsbrigade ons ook met een deel van de opbrengst van hun eerste
en goed bezochte Nieuwjaarsduik, waar ook Annette haar wederhelft aan mee deed, en de nodige
overgebleven blikken snert.
Naast een forse donatie van PKN gemeente ter Holte was er een zelfde gebaar van de Meindertsma
Stichting van landeigenaren uit Vrouwenparochie aan alle 17 Friese voedselbanken.
De actie vanuit de PKN gemeente Wolvega ‘Product van de Maand ‘ slaat binnen deze
kerkgenootschap erg aan en was elke maand goed voor een 3-tal kratten met koffie, melk en
erwtensoep. Ook andere kerken hebben inmiddels interesse getoond in dit initiatief. Ook hun
inzameling in het kader van de Biddag voor Gewas en Arbeid leverde samen met die in de
gemeenten Munnekeburen/Scherpenzeel en Oldelamer/Sonnega zo’n 20 kratten met houdbare
producten op.
Erg blij zijn we zeker ook met het aanbod van Redney Lodewijks, werkplaatschef bij garage
Ruinemans, om zijn bus ook beschikbaar te stellen voor het halen van AGF, aardappelen- groente en
fruit- op de donderdagmiddag in de even weken vanuit Drachten door onze nieuwe vrijwilligers Atte
Boek en Hans Sterkenburgh.
Afscheid is er in de afgelopen tijd genomen van Dinie en Jan Ophof uit Noordwolde. Dinie was vanaf
de oprichting betrokken bij de screening en uitgifte in Noordwolde. Door gezondheidsproblemen is
ze lange tijd uit de running geweest. Enigszins weer hersteld gaf ze begin dit jaar aan dat ze toch niet
meer die voldoening uit dit vrijwilligerswerk haalt dan in de beginjaren en stopt met haar
werkzaamheden die ten dele door Jan waren overgenomen. Middels een attentie hebben we Dinie
dank gebracht voor haar inzet voor de voedselbank in Noordwolde.
Er is een nieuwe voedselveiligheidsadviseur gevonden voor regio Noord. Deze was ook aanwezig
bij de recente her-audit door Sensz. Kwam de beoordeling door een aantal kleine kanttekeningen
aanvankelijk uit op een zeven na een reactie van Annette Bos, die door ziekte op
die ochtend zelf niet aanwezig kon zijn, werd een aantal beoordelingen herzien en
kwamen we alsnog uit op een 8.7.

In Burgum kreeg de eerste aanzet van de Taskforce groep om te komen tot een nieuw DC in
Drachten voor alle 17 Friese voedselbanken veel waardering. Op 12 april hoopt men met elkaar
spijkers met koppen te slaan met betrekking tot de te kiezen structuur, organisatie, oprichting
overlegplatform, exploitatie e.d. Op 1 juni of zoveel eerder vinden de leveringen niet meer via
Meppel maar rechtstreeks via ons eigen DC Fryslân plaats. De verwachting is dat dit ook zal leiden
tot meer voedsel en een lagere pakketprijs.
Voor het nieuw in te richten DC Fryslân is men nog op zoek naar middenkader. Mensen die in
Drachten gedurende enkele dagdelen per maand sturing kunnen geven aan de organisatie op het
gebied van administratie, logistiek, voorraadbeheer, contacten leveranciers, voedselveiligheid e.d.
Aan alle voedselbanken is gevraagd rond te kijken binnen het eigen vrijwilligersbestand of netwerk.
Er is een goede reiskostenregeling beschikbaar en de mate van inzet wordt in onderling overleg
afgesproken. Inmiddels heeft Annette aangegeven wel iets te willen betekenen voor de nieuwe
organisatie. Ook als werkervaringsplek zijn er volop mogelijkheden. Zelf of in je naaste omgeving
belangstelling? Laat het ons weten, want we zijn straks met elkaar verantwoordelijk voor een goed
functionerend DC.
Onlangs heeft Jumbo eigenaar Bert Nicolai een bezoek gebracht aan ons magazijn. Ook hij had veel
waardering voor ons organisatie en was blij te zien hoe wij met de door de supermarkten
gedoneerde producten omgaan. Als klap op de vuurpijl zegde hij ons 75 rollades toe voor de kerst
van dit jaar. Inmiddels hebben we ook andere eigenaren, winkelchefs uitgenodigd voor een bezoekje
om het persoonlijk contact te vergroten.
Ook de projectleidster van ‘Een gezondere Leefstijl voor alle burgers‘ liet zich die zelfde ochtend
uitgebreid informeren over onze manier van werken en contact met burgers in onze gemeente die in
een lastige positie verkeren. Er werd onder meer uitgebreid gesproken over screening,
schuldsanering, overleg Armoedebeleid, aanbod en verwerving van ons voedsel, financiële middelen,
vrijwilligers. Ook zij was erg onder de indruk van onze professionele manier van werken en gaat er
voor pleiten dat er op dit gebied zeker een niet onbelangrijke rol is weggelegd voor de politiek.
AH Nederland organiseerde in week 12 een actieweek voor een Gezellige Paasbrunch voor de
gezinnen van alle 170 voedselbanken in Nederland. Duidelijk werd wel dat bij zo’n actie net als bij
onze winkelacties persoonlijk contact een must is. Werd er tot vrijdagochtend slechts mondjesmaat
gedoneerd, dat veranderde toen wij op de vrijdag en zaterdag toch nog enkele vrijwilligers- met dank
aan Marijke, Thea, Ineke en Egbert- bereid vonden daar een paar uur van hun tijd in te steken met
als uiteindelijk resultaat meer dan 30 kratten met broodjes, jam, thee, jus, eieren en andere
houdbare producten.

VBN heeft aangegeven dat een risico-inventarisatie niet verplicht is voor voedselbanken waar niet
met groot materieel wordt gewerkt. Wel wordt deze inmiddels gemaakt voor het huidige en nieuwe
DC in Drachten. Op de site van VBN kan men bij bijstandsgerechten.nl ook hele goedkope recepten
vinden met simpele ingrediënten.
Ook scholen weten de weg te vinden naar de voedselbank. Zo doneerde De Adelaar vlak voor de
Pasen haar overgebleven schoolfruit aan onze gezinnen.
Met ingang van dit kwartaal hanteren ook wij de nieuwe criteria, waardoor mensen met een heel
laag besteedbaar inkomen sneller in aanmerking komen voor de voedselbank. Na aftrek van alle
vaste lasten gaat het om een basisbedrag van 130 euro per maand en 85 euro per persoon voor eten,
drinken en kleding.
De actie Moestuintjes vanuit AH is ook opgepakt door het Terra in Wolvega. Zij gaan in de komende
tijd met de gedoneerde Moestuintjes en ander zaaigoed binnen hun onderwijs groente voor onze
Voedselbank verbouwen, waardoor men twee vliegen in een klap slaan. Een mooi initiatief.
De afgelopen periode is buurman Houtbewerkingsbedrijf van Mourik vertrokken naar een andere
locatie met een eigen pand. Inmiddels heeft onze voorzitter al contact gezocht met eigenaar/sponsor
Piet Kapenga of er wellicht daardoor nu mogelijkheden zijn voor een geringe uitbreiding voor opslag
en meer vriescapaciteit.
Qua vrijwilligers zat het ons niet mee in de afgelopen tijd. Zo brak onze voorzitter in het begin van dit
kwartaal zijn heup bij een MTB tocht en moest ook onze ‘broodman’ Piet Nell door
gezondheidsproblemen tijdelijk afhaken. Daarnaast werden diverse vrijwilligers op de werkvloer
geconfronteerd met ziekte, overlijden en andere verdrietige omstandigheden bij hun naasten. Dan is
het des te fijner te constateren dat anderen een tandje bijschakelen om alle werkzaamheden toch te
kunnen verrichten. Dank daarvoor. Allen sterkte toegewenst om deze tegenslagen en verdriet een
plekje te geven.

Allen veel leesplezier toegewenst. Opmerkingen? Kanttekeningen? Ik hoor ze graag.
En wie weet tot ziens op de koffie-ochtend op vrijdag 11 mei om 10.00 uur in het gebouw
van World Servants.
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