
 

Nieuwsbrief  2e kwartaal 2018 

 

Het 2e kwartaal zit er alweer op. De vakanties staan voor de deur. En dat merken we ook aan de lijst 

van verhinderingen op de keukenkastdeur voor de komende weken. Maar gezien de bereidheid om 

voor elkaar in te springen denken we de klus ook in de komende vakantietijd met elkaar te kunnen 

klaren. Dat zal ook wel moeten, want onze gezinnen zullen voor hun tweewekelijks pakket wel blijven 

komen. Voor hen zeker geen vakantie. Trouwens meer dan een kwart van alle gezinnen in Nederland 

heeft zijn vakantiegeld nodig voor andere zaken en blijft gewoon thuis.  

 

Binnen de overlegstructuur van de thematafel Armoedebeleid is ons gevraagd mee te denken over 

nieuw beleid om de dit jaar daarvoor uitgetrokken vijftien mille een bestemming te geven. 

Uiteindelijk hebben wij besloten dat wij niet aan meerdere overlegstructuren deel gaan nemen, 

omdat het verstrekken van een voedselpakket voor ons prioriteit 1 is. Voor het ontwikkelen van 

nieuw beleid zijn beleidsmedewerkers.                                                                                                                  

Wel hebben we aangedragen dat ook voor onze gezinnen een korte vakantie of een dagtripje zeker 

voor gezinnen met kinderen wel heel fijn zou zijn.  Er zijn gemeenten waar voedselbankgezinnen 

eens in de drie jaar de mogelijkheid van een korte vakantie bieden. Het voorstel aan het College is nu 

om met dit bedrag jeugd van gezinnen die onder de armoedegrens  leven met tegoedbonnen voor 

iets leuks te verrassen en daarbij de deelnemende instanties aan dit overlegorgaan en lokale 

ondernemers te betrekken.                                                                                                                                          

Er is voor deze aanpak gekozen, omdat de tijd dringt, want besteding van dit bedrag moet in 2018 

plaats vinden. Dit bedrag was destijds een initiatief van wethouder Frans Kloosterman die tijdens de 

collegehandelingen een tweede termijn  als wethouder door de neus werd geboord. Afgelopen 

vrijdagmiddag wipte hij zomaar spontaan even aan voor een bakje toen hij mijn auto bij het magazijn 

zag staan. Na een tijd van bezinning is hij nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe baan. Wellicht valt hij 

op een woensdagochtend nog een keer binnen.                                                                                            

Daarnaast  heeft het ministerie van Sport en Cultuur  een aanvraag van de SSVF en Sport Fryslân voor 

het verstrekken van buitenspeelpakketten voor kinderen uit armoedegezinnen gehonoreerd. Beide 

partijen gaan zich nu buigen over de verdere uitwerking  van dit forse subsidiebedrag. 

 

Nijpend qua  personele voorzieningen zou het in de komende vakantieperiode ook wel eens  

kunnen worden in het nieuwe distributiecentrum Fryslân in Drachten,  dat vanaf 1 juni de 

bevoorrading doet van alle 17 Friese voedselbanken. Juist in deze vakantietijd ontbreekt nog de 

structuur en de menskracht in deze nieuwe organisatie om de overname vanuit  

Meppel vlekkeloos te laten verlopen.  

 



 

Men is dan ook dringend op zoek naar extra vrijwilligers om tijdelijk of structureel de aan- en afvoer 

van voedselvoorraden niet te laten stagneren. Mocht iemand een dag (deel) willen assisteren, laat 

het ons zo spoedig mogelijk weten. En daarnaast: Probeer de oproep voor extra vrijwilligers voor 

diverse functies in de eigen  omgeving via social media te verspreiden. Het gaat  om onder meer 

extra sturing qua voorraadbeheer, administratie, logistiek, vrijwilligers, techniek en onderhoud. 

Werktijden worden in  onderling overleg vastgesteld en er is een goede reiskostenregeling 

beschikbaar. Voor meer informatie kan men zich wenden tot  het bestuur van de eigen voedselbank 

of floormanager Abe Zijlstra in Drachten tel. 06 11 38 13 33 of info@zagro.nl                                                                  

 

In de afgelopen periode is het aantal gezinnen ook bij ons gedaald. Op het eind van dit kwartaal 

hadden we 67. Een trend die al langer op meer plekken  merkbaar was. Ongetwijfeld zal aan het eind 

van het  3e kwartaal de lijn naar boven wel weer worden ingezet. Desondanks zijn we blij met de 

extra tussenruimte, die dhr. Kapenga na het vertrek van de firma van Mourik aan ons heeft 

toegewezen. Hoewel deze hier en daar nog wat betimmerd moet worden zijn we nu al heel blij met 

deze extra vierkante meters voor met name de opslag van aardappelen, kratten en andere spullen, 

waardoor we in het magazijn meer ruimte hebben gekregen voor extra vriescapaciteit. Daardoor 

kunnen we onze voorraden vlees en brood beter sorteren  op soort en invriesdatum.  

 

De eerste extra vriezer is inmiddels  aangeschaft door de toegezegde bijdrage van 2500 euro van 

energiemaatschappij Vermilion Energy vanuit haar Omgevingsfonds voor maatschappelijke 

activiteiten in de regio waar men op zoek is naar aardgas.                                                                    

Weinig later werden  we verrast door een gift van een anonieme schenker van 2600 euro alsmede 

een bijdrage van 4000 euro uit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-ZO Friesland voor 

extra vriescapaciteit.                                                                                                                                       

Ongelofelijk mooie meevallers die maken dat we in de komende tijd gemakkelijker kunnen 

investeren in zaken die het werk van onze vrijwilligers en het bewaken van de voedselveiligheid ten 

goede komen. Het spreekt voor zich dat we deze schenkers zeer erkentelijk zijn voor hun gebaar 

richtring onze organisatie en onze gezinnen.                                                                                                

Daarnaast kunnen  we nog een bijdrage tegemoet zien vanuit de door Marijke en Fieneke opgezette 

collecte voor Kinderhulp, waarvan de helft van de opbrengst rechtstreeks ten goede mag komen aan 

onze jeugd.                                                                                                                                                                

Blij waren we ook met de eerste producten opgekweekt door leerlingen van Terra via de 

Moestuintjes van  AH  alsmede  de opbrengst van de PKN gemeente in het kader van hun Product 

van de Maand actie, welke geweldig aanslaat.  
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In deze periode werden  onze notuliste Christina van  der Leest-Bilker en haar man Rob verblijd met 

hun tweede zoontje Luuk, terwijl onze eerste voorzitster en mede-oprichtster van de Voedselbank 

Tineke Munniksma en Martijn Scheenstra hun eerste zoontje Harm Wiebe mochten  verwelkomen. 

We wensen beide jonge ouderparen veel geluk met deze gezinsuitbreiding.                                          

Plezierig was ook te constateren dat de tweede koffie-ochtend ondanks het Hemelvaartweekend 

prima bezocht  was. De volgende staat alweer gepland voor vrijdag 28 september  van 10.00-11.30 in 

het zaaltje van World Servants.  Mogelijk dat er in die maand ook nog een vrijwilligersactiviteit 

gepland gaat worden. Zodra hierover meer bekend is zullen we iedereen informeren.                                                                                                                                                          

Daarnaast wensen we vanaf deze plaats Thea een verder herstel toe van haar ondergane 

oogoperatie en Marijke eind deze maand een succesvolle knieoperatie, zodat beide dames hun 

werkzaamheden voor onze voedselbank straks weer klachtenvrij kunnen verrichten.  

 

 

Iedereen alvast een goede zomerperiode toegewenst.  

 

Reint Oostra secr. 

Oostra.reint@gmail.com   

mailto:Oostra.reint@gmail.com

