De Voedselbank in 2012

Het jaar zit er bijna op. Ook voor ons als bestuur en vrijwilligers van de Voedselbank Weststellingwerf. Voor het
eerst een volledig kalenderjaar en een jaar, waarin we het moesten zien te rooien zonder de startsubsidie van de
gemeente. Een jaar, waarop we in tal van opzichten met tevredenheid terug kunnen kijken. Trouwens: Wat is
tevredenheid als je in zo’n jaar het aantal gezinnen bijna ziet verdubbelen?
Toch moeten we dankbaar zijn voor die zaken die eraan hebben bijgedragen dat we als instituut Voedselbank in
2012 een lichtpuntje waren voor die gezinnen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Mensen die soms
buiten hun schuld moesten aankloppen bij de Voedselbank. En wat doe je met mensen die misschien in het
verleden op financieel gebied niet de juiste keuzes hebben gemaakt en nu in de schuldhulpverlening zitten?
Eigen schuld dikke bult? In onze visie werkt het zo niet in deze samenleving.
Dat de politiek ons beleid symptoombestrijding noemt , mag. Maar laten we dan met elkaar wel kijken wat er voor
nodig is om deze gezinnen weer uitzicht te geven op een betere toekomst zonder gebruik te maken van de
Voedselbank. Gelukkig zien we bij tal van instanties een kentering in denken en hopen dat dit op termijn er toe zal
leiden dat het instituut Voedselbank na een 10 jarig jubileum uit onze samenleving kan verdwijnen. Voorlopig
hebben wij echter nog te maken met ruim 60 gezinnen die eens in de twee weken van ons een voedselpakket
ontvangen.
We zijn blij dat naast ons uitgiftepunt in Wolvega op Industrieweg 14 er ook in Noordwolde nu een uitgiftepunt is
in De Kosterije van de NH-kerk. Daarnaast mochten we ook steeds meer vrijwilligers uit de ZO-hoek van ons
gemeente verwelkomen, zodat de druk op de vrijwilligers in Wolvega met betrekking tot het samenstellen van de
pakketten en de screening van gezinnen wat afneemt. Aan vrijwilligers hebben we gelukkig nog geen gebrek,
want naast een actief korps van een 25-tal enthousiaste vrijwilligers hebben we ook nogal wat mensen op de
reservelijst staan. We streven echter naar een hechte, compacte en ingewerkte groep die weet wat er moet
gebeuren in ons magazijn. Een prachtige locatie, waar we dhr. P Kapenga van Home Center uitermate dankbaar
voor zijn.
Erkentelijk zijn wij in het bijzonder ook accountantsbureau MRW voor hun ondersteuning op financieel gebied,
bakkerij Vliegendehond uit Wolvega en C1000 Jos Smit uit Oldemarkt voor hun structurele broodleverancies,
en de groeiende support in de vorm van geld en in natura vanuit kerken, bedrijven, scholen, maatschappelijke
instellingen en particulieren. Daardoor waren wij in staat om de soms wat magere basispakketten vanuit depot
Drachten regelmatig wat aan te vullen en zowaar een eigen koelcel aan te schaffen. Deze trend gevoegd bij de
geslaagde winkelinzamelingsacties in 2012 bij o.a. de Jumbo, Dirk van den Broek, Aldi alsmede de C1000 in
N’wolde en Wolvega maakten dat we onze doelstellingen waar konden maken: Een lichtpuntje zijn voor deze
gezinnen.
Ook in breder verband zijn er positieve ontwikkelingen. Zo timmert de landelijke organisatie steeds meer aan de
weg bij het bedrijfsleven, is René Froger ambassadeur van VB Nederland geworden en is er een prima onderling
contact tussen de in aantal en omvang alsmaar groeiende Friese voedselbanken om kennis, ervaring en soms
ook voedsel met elkaar uit te wisselen. Inderdaad zou het instituut Voedselbank niet nodig moeten zijn. Maar het
feit dat de politiek in Nederland geen beroep wil doen op de EU subsidie voor armoedebestrijding bewijst alleen
maar dat we nog maar al te graag de ogen sluiten voor de ‘nieuwe armen ‘ in ons nog steeds welvarend landje.
Fijn, dat u dat niet deed en het ons mogelijk maakte iets te betekenen voor deze groep in onze samenleving. Ook
in 2013 hopen we wat dat betreft op een goed jaar: Behoud van de spontane en onmisbare steun vanuit onze
samenleving maar hopelijk een kaartenbak met een afnemende groep armlastige gezinnen.
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