Nieuwsbrief 1e kwartaal 2019
Het eerste kwartaal van 2019 zit er alweer op. Wat gaat de tijd snel. Zo heb je een uitgifte in
een even week achter de rug en zo dient een nieuwe zich alweer aan. In deze eerste
Nieuwsbrief willen de belangrijkste zaken uit dit kwartaal even de revue laten passeren.
Er werd dit kwartaal werd gestart met 31 A-, 17 B- en 34 C-pakketten en er is door Debora
Elzinga een nieuwe informatiefolder ontworpen voor belangstellenden.
VBN geeft onze screeners de ruimte om bij de kosten voor een auto voor werk en
ziekenhuisbezoek alsmede die voor telefoon uit te gaan van de feitelijke kosten in plaats van
de hiervoor geldende veelal lagere standaardbedragen.
We hebben bezoek gehad van de communicatiemedewerkster van Vermilion Energy,
sponsor van een vrieskist, de adviseur van VBN voor voedselveiligheid en de nieuwe
manager van het Regionaal Distributiecentrum (RDC) in Drachten.
De actie Product van de Maand bij de PKN gemeenten Wolvega en Lindestreek, De
Toevlucht en de Vrije Gereformeerde Gemeente De Mirt zorgen elke maand voor een flink
aantal extra basisproducten.
Ook de Biddag voor het Gewas binnen de PKN gemeente Wolvega, Lindestreek en
Scherpenzeel/Munnekeburen waren goed voor meer dan 15 kratten met boodschappen.
De overgebleven snert van de Nieuwjaarsduik is ook dit jaar door de reddingsbrigade in ons
magazijn afgeleverd, terwijl de Mgr. Scholtensschool heeft aangegeven dat de Voedselbank
een van hun steundoelen is tijdens hun jaarlijkse rommelmarkt op 18 mei.
Het bestuur van Regionaal Overleg Platform (ROP) van alle zeventien Friese voedselbanken is
weer in wat rustiger vaarwater gekomen, heeft inmiddels een nieuwe voorzitter gevonden
en werd door het personeel van het Provinciehuis verrast met een cheque van ruim 5 mille
voor de inrichting van het RDC.
Ook ontvingen wij onlangs een forse cheque van 750 euro van de SDW fractie vanwege
hun kerstverloting voor extra fruit alsmede duizend euro vanuit het ROP via een donatie
van de Meindersma-Sybenga Stichting uit Vrouwenparochie.

De gemeente heeft onze aanvraag voor een subsidie van vijf mille voor 2019 om de
pakketten gezonder te maken na lang beraad inmiddels toch gehonoreerd. Over hoe verder
in de toekomst gaat men zich nog beraden.
Er is besloten dat wij uit eigen middelen structureel 250 euro per uitgifte gaan besteden aan
bijkoop. Voor de fruitpakketten voor de kinderen blijven we bij Sally, voor de aardappelen bij
de Jonge en voor bijkoop van groente bij Ruitenberg.
We hebben onlangs een plaatselijk bedrijf voor ongediertebestrijding ingeschakeld om iets
aan de overlast van muizen te doen, die vooral ontstond door de werkzaamheden van de
herinrichting van ons bedrijvenpand, waardoor ze uit hun schuilplekken werden verjaagd.
We hebben helaas afscheid hebben genomen van onze vaste RDC chauffeurs Pieter en Sietse
vanuit Drachten, die ons elke woensdagochtend in de even weken van voorraden voorzagen
en gezellig een kop koffie mee dronken. We hopen dat hun lege plekken spoedig weer
worden ingevuld, zodat de leveringen geen gevaar lopen en dat het vervoer vanuit Drachten
ook in de toekomst wel centraal geregeld blijft.
De obs De Aventurijn in Munnekeburen heeft een schoolproject gedraaid over het thema
Armoede met als gevolg dat we in alle groepen een presentatie hebben verzorgd over onze
Voedselbank. Op woensdagmorgen 3 april heeft een leerlingendelegatie als afsluiting van
dit project ons magazijn bezocht en ons vijf kratten met inzamelde voorraden aangeboden.
De DE actie is dit jaar een groot succes geworden na bijna een dag punten tellen door onze
dames op de werkvloer. De ruim 300.000 punten bleken uiteindelijk goed voor 635 pakken
koffie. Een actie die in 2019 gezien het succes zeker een vervolg krijgt.
Sport Fryslân verrast de gezinnen met kinderen nog een aantal malen met een buitenspeelattribuut. Onlangs was dat een prachtig skateboard.
PKN gemeente Wolvega onderzoekt met ons de mogelijkheden om de kinderen van de VB
gezinnen te verrassen met een vakantietas met daarin een aantal leuke zaken voor de
zomervakantie.
Onlangs heeft MRW onze jaarrekening opgesteld. Door een flink aantal meevallers werd
het jaar toch weer afgesloten met een batig saldo ondanks forse investeringen in bijkoop
en de aankoop van een tweetal vriezers.

We zijn bezig om in het magazijn een muur te bestemmen voor de namen en logo’s van
bedrijven en instellingen die ons steun(d)en. Een soort van: Wall of Gifts!
Het is de bedoeling om op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei weer een winkelactie op te zetten
om onze voorraden voor de zomerperiode weer wat aan te vullen. Onze vrijwilligers zijn
benaderd voor hun medewerking in dit weekend.
De koffieochtend op vrijdag 10 mei gaat niet door ivm de geplande winkelactie. Er zal naar
een nieuwe datum gezocht worden.

Veel leesplezier toegewenst.
Reint Oostra secr.

