
 

Nieuwsbrief  4e kwartaal 2018 
 
Hoewel de kerstbomen inmiddels de huiskamers wel verlaten hebben, de laatste oliebollen 
verorberd zijn en het vuurwerk in rook is opgegaan willen we 2018 toch afsluiten met 
Nieuwsbrief 4 over het laatste kwartaal, waarin structureel veel gebeurt op het gebied van 
donaties en gaven in geld en natura. Dat was ook ditmaal  niet anders.  
 
Ook dit jaar was de Dankdag voor Gewas en  Arbeid goed voor veel basisproducten vanuit 
o.a. de PKN gemeente Wolvega, Oldelamer/Oldetrijne, terwijl de Heilige Petrus en Paulus 
Parochie ons verraste met een gift. Daarnaast schonk obs ’t Holtpad snoep in het kader van 
Sint Maarten, verraste ’t Knutselhuussien onze kinderen met een Sint Nicolaas surprise en 
ontving de jeugd een aantal malen een spelpakket van het Ministerie van Welzijn in  
samenwerking met Sport Fryslân.                                                                                                                                                           
 
In deze zelfde periode zorgde Tuindersvereniging De Scheene een aantal malen weer voor 
extra verse, biologische groente, schonken PKN gemeente Lindestreek en de Gereformeerde 
Kerk de gezinnen in Noordwolde een heerlijk kerstpakket, kregen de gezinnen in Wolvega 
een kerstrollade van Jumbo Nicolai en werden er daarnaast veel overtollige kerstpakketten 
aangeboden door tal van bedrijven en particulieren. Daarnaast verraste Voedselbanken 
Nederland alle voedselbankgezinnen in Nederland  ook nog eens met een kerstpakket en 
schonk De Vitaminehal ons haar laatste voorraden bij haar recente winkelsluiting. 
 
Financiële meevallers op het eind van het jaar. Wie is er niet blij mee. Zo verraste PKN 
gemeente Munnekeburen/Scherpenzeel ons met een vorstelijke Oudejaarsgift, schonk 
Rotary Wolvega ons een fors bedrag vanuit de eerste Santa Claus Run en stelde SDW ons 
een fors bedrag in het vooruitzicht voor 2019 opgehaald door een verloting op de 
kerstmarkt. Of we in 2019 ook nog weer kunnen rekenen op een bijdrage van de gemeente 
is nog onduidelijk nu men heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om een besluit te 
nemen over onze aanvraag. Eind januari weten we wellicht meer of we weer op extra 
middelen kunnen rekenen om onze pakketten gezonder te maken.  
 
Uiteindelijk werd het Regionaal Distributie Centrum Fryslân ondanks de bestuurlijke 
problemen met behulp van andere voedselbanken en de overgebleven vrijwilligers gelukkig 
toch  draaiende gehouden, waardoor we op de donderdagen toch nog extra voorraden uit 
Drachten konden halen. We hopen dat de kwartiermakers erin slagen om in het nieuwe  
jaar een nieuw bestuur te formeren  en het aantal vrijwilligers weer op peil te brengen. 
Inmiddels is er weer een coördinator gevonden voor het RDC, draait de administratie door 
op de oude ervaren krachten en is er een oproep geplaatst voor een nieuwe voorzitter.  



 

Wellicht zijn er ook nog chauffeurs nodig nu een aantal, waaronder Pieter, die ons elke twee 
weken samen  met Sietse de voorraden bracht, met ingang van het nieuwe jaar helaas stopt.  
Een tekort aan chauffeurs zou er ook zomaar toe kunnen leiden dat elke voedselbank op 
termijn zijn eigen  voorraden uit Drachten moet halen. Laten we hopen dat we komend jaar 
niet teveel terug maar vooral vooruit kijken en er met elkaar in slagen het fundament van 
ons nieuw RDC in alle opzichten  te versterken in het belang van de voedselverwerving en-
verstrekking aan onze gezinnen.  
 
In het nieuwe jaar worden de criteria verruimd om meer mensen in  aanmerking te laten 
komen voor de voedselbank. Mede gezien de grote voorraden die op lokaal niveau  via de 
supermarkten en andere middenstanders worden ingezameld. Na aftrek van alle vaste lasten 
gaat het om een basisbedrag van 135 euro plus 90 euro voor elk gezinslid voor voedsel en 
kleding. De nieuwe bedragen staan inmiddels ook op onze site vermeld, welke op korte 
termijn door TEDOC hosting en door webbeheerder Gerrit Jan Prakken van Media Peem zal 
worden aangepast volgens de uniforme richtlijnen van Voedselbanken Nederland. Daarnaast 
wordt door Debora Elzinga aan een nieuwe infofolder gewerkt. 
 
Sinds kort lopen de meeste vrijwilligers in ons magazijn in een mooie bodywarmer, die we 
aangeboden kregen door Agrifirm in Meppel vanwege een aanpassing van hun logo. 
Daarnaast  ontvingen we ook nog eens 250 geschenkverpakkingen met een 4-tal 
koffiemokken met afbeeldingen  in ‘Delfts Blauw’ uit de agrarische sector voor onze 
gezinnen en vrijwilligers. Vermeldenswaard zijn zeker ook de aanpassingen in de ruimte 
naast het magazijn door Jan ter Horst en Popke Jonker die met materiaal geschonken door 
Heiwo zorgden voor extra stellingen voor de opslag van voorraden en andere spullen.  
 
Ook in 2019 gaan we door met onze koffie-ochtenden om elkaar als vrijwilligers ook eens op 
een andere manier te treffen dan tijdens het ‘werk’ in het magazijn. De eerstvolgende staat 
gepland voor woensdag 13 februari van 10.00 uur tot 11.30 uur bij World Servants.  
 
Veel leesplezier toegewenst! 
 
Reint Oostra secr. 
oostra.reint@gmail.com 
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