
 

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2019 

Op de valreep van de naderende vakanties graag nog even jullie aandacht voor de 2e 

Nieuwsbrief van 2019 ook al bevat deze wat minder nieuws dan men veelal gewend is. 

In dit kwartaal is er duidelijk sprake van een teruggang in het aantal pakketten in met name 

Noordwolde. Op het eind van dit kwartaal stond de teller op 76 pakketten. Een dalende 

trend die zich overigens veelal rond deze tijd voor doet.  

De winkelactie bij AH en de Aldi in Wolvega op 10 en 11 mei heeft met dank aan onze eigen 

vrijwilligers en die van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf 41 kratten opgeleverd. Mede 

door deze extra hulp konden we beide winkels in een weekend bemensen. In de toekomst 

houden we het vanwege de beschikbare menskracht mogelijk bij 1 supermarkt. Ook denken 

we er over om de zaterdagmiddag in te ruilen voor de vrijdagochtend en het aantal 

producten mogelijk te beperken.  

In dit kwartaal verrasten PKN Gemeente Ter Holten en Voedsel Banken Nederland ons elk 

met een gift van liefst duizend euro, terwijl de rommelmarktcommissie van de Mgr. 

Scholtensschool ons ook nog eens tweehonderd euro schonk. Daarnaast besloot het bestuur 

van de opgeheven stichting De Kledingbank het resterende banksaldo aan ons te doneren nu 

de Kledingbank valt onder Kei-werkt. Een onderdeel van Kinderopvang De Kinderkei. 

Onlangs bleek ook dat de Kledingbank aan de Willem Lodewijkstraat gezien hun voorraden 

eigenlijk te weinig afnemers trekt vanuit o.a. onze Voedselbank. We gaan na de vakantie 

onze gezinnen nog eens extra op deze instelling en de openingstijden attenderen.  

De Stichting Jarige Job weet met haar verjaardagsdozen steeds meer kinderen te bereiken 

via maatschappelijke instanties als Leergeld, Gebiedsteams en Voedselbanken. In 2018 

werden er liefst 55000 dozen verspreid. Om doublures in verzending te voorkomen nu meer 

instanties kinderen voordragen voor een verjaardagsdoos gaat men over op een nieuw ict 

programma dat dubbele aanmeldingen eruit filtert. Verspreiding van deze dozen vindt al 

veel langer plaats via het logistieke systeem van VBN.  

De gemeente heeft onze aanvraag voor een subsidie van vijf mille voor 2019 om de 

pakketten gezonder te maken mede op advies van de Armoede Tafel gehonoreerd. Hier 

is nu nog tien mille te besteden/verdelen maar nagenoeg alle maatschappelijke 

organisaties als o.a. Vluchtelingenwerk, Humanitas, Leergeld geven aan dat  

ze niet meer geld nodig hebben om activiteiten te ontwikkelen. In het  



 

komend overleg gaat men zich buigen over mogelijke opties om dit bedrag ten goede te 

laten komen aan minima gezinnen.  

Sport Fryslân verrast kinderen van de gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank nog 

een aantal malen met een buitenspeelpakket. Binnenkort ontvangt men nog stoepkrijt en 

Mandala voorbeelden om zich in de vakantieperiode uit te kunnen leven op de stoep. 

Daarnaast gaat de PKN gemeente Wolvega de kinderen van onze gezinnen in Wolvega 

verrassen met een vakantietasje voor leuke activiteiten in de komende zomerperiode. 

Mooie initiatieven voor deze jeugd voor wie vakantie vaak niet is weg gelegd.  

In het RDC in Drachten kampt men met name in deze zomermaanden door extra uitstroom 

naar de arbeidsmarkt met een toenemend tekort aan menskracht op de werkvloer voor het 

inklaren en inpakken van de zendingen naar de 17 aangesloten voedselbanken. Gelukkig 

schijnt men middels wel over weer wat meer chauffeurs te kunnen beschikken. Ook daar 

was in de afgelopen tijd een schreiend tekort aan.  

Regelmatig is onze koelcel te klein om al het fruit, groente en zuivel goed op te kunnen 

slaan. Daarom heeft het bestuur besloten te kijken naar uitbreiding. Dat heeft er toe geleid 

dat onze voorzitter Willem Feenstra als directeur/eigenaar van carosseriefabriek Heiwo 

heeft voorgesteld om het dan meteen maar rigoureus aan te pakken en deze wel drie keer 

zo groot te maken. Handig voor opslag maar ook voor degenen die daarin werkzaamheden 

moeten verrichten. Het plan is om met medewerking van Heiwo deze aanpassing op korte 

termijn te realiseren. Ook is er bij VBN inmiddels een aanvraag ingediend in aanmerking te 

mogen komen voor een bijdrage vanuit het investeringsfonds.  

De vrijwilligersactiviteit zal dit jaar bestaan uit een BBQ bij de fam. Ouwerkerk op vrijdag 27 

september. Noteer deze datum alvast. Nadere informatie volgt te zijner tijd.  

De eerstvolgende koffiemorgen wordt mede daardoor wat verder in de tijd uitgesteld. World 

Servants heeft aangeboden dat ze op ons verzoek dan wel een presentatie willen geven over 

hun projecten, waarvoor tal van jongelui inmiddels de wijde wereld zijn ingetrokken.  

Veel leesplezier en een fijne zomer toegewenst 

Reint Oostra secr. 
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