Nieuwsbrief 3e kwartaal 2019
Met enige vertraging willen we met deze nieuwsbrief toch nog even terug en vooruit
blikken met betrekking tot het 3e en 4e kwartaal.
Het aantal gezinnen blijft vrij constant. Er vallen af maar er komen tegelijkertijd weer
nieuwe bij, zodat de teller rond de 75 blijft staan. Daarmee zijn we qua grootte na
Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Harlingen de nummer vijf van de zeventien
Friese voedselbanken. De verwachting is dat het aantal gezinnen in de komende tijd
weer eerder zal toe- dan afnemen.
Voedselbanken Nederland (VBN) mikt nog steeds op een verdere groei, omdat de
gezinnen die gebruik maken van een voedselbank maar een klein percentage vormen
van het aantal Nederlanders dat op of onder de armoedegrens leeft. Uit schaamte of
onwetendheid melden deze mensen zich niet, terwijl de privacywetgeving voor
diverse instanties belemmerend werkt om deze groep in beeld te krijgen. Onlangs
hebben we daar ook over gesproken met wethouder Rikkers en beleidswedewerker
Nienke Talens. Maar een oplossing voor dit probleem is er niet zomaar voor handen.
Wel is er in overleg met de Thematafel Armoedebeleid een nieuwe infogids
uitgebracht, waar in simpele bewoordingen op een rijtje wordt gezet wat er qua
ondersteuning mogelijk is als men financiële problemen heeft. Zo bereikte ons
onlangs ook het verzoek van Onafhankelijke Senioren Wolvega (OSW) om in een
bijdrage voor hun infobulletin uit te leggen wat de voedselbank nu precies doet. Ook
al, omdat veel ouderen soms met een klein inkomen rond moeten zien te komen en
in de praktijk niet of nauwelijks gebruik maken van de voedselbank. Wellicht is deze
groep meer gewend om met weinig rond te komen, in staat om betere keuzes te
maken en de tering naar de nering te zetten.
In het overleg met de gemeente is ook gesproken over het indienen van een
aanvraag voor subsidie in 2020 om het gezonder maken van de pakketten voort te
kunnen zetten. De wethouder gaf aan dat zij zich hard zou maken voor deze aanvraag
binnen het College gezien ook onze inbreng en deelname aan het overleg binnen
het armoedebeleid en gebiedsteams. Daarnaast hebben we een aanvraag voor een
sponsorbijdrage ingediend bij de Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) voor
vervanging van de koelmotor in onze onlangs vergrote koelcel.

In de afgelopen zomermaanden werd deze klus gerealiseerd door Heiwo, nadat onze
voorzitter Willem Feenstra de wensen van de werkvloer had geïnventariseerd, binnen
zijn bedrijf had uitgewerkt en in de planning had gezet. Een geweldige verbetering,
omdat rolcontainers met verse producten nu zo de koeling ingereden kunnen
worden. De vreugde was echter van korte duur, want vorige week begon de
overgeplaatste koelunit kuren te vertonen. Het is niet ondenkbaar dat dit onderdeel
op korte termijn dus toch vervangen moet worden. De geweldige meevaller die we
hadden bij deze uitbreiding van de koelcapaciteit door een bijdrage van VBN en een
sponsorbijdrage van Heiwo zou nu wel eens nodig kunnen zijn voor vervanging van
de koelunit, waarvan gehoopt werd dat deze nog een paar jaar mee zou kunnen.
Het Regionaal Overleg Platform (ROP) van alle Friese voedselbanken en het Regionaal
Distributie Centrum ( RDC ) in Drachten kampen nog steeds met een tekort aan
menskracht binnen het bestuur en op de werkvloer. Er is al gesuggereerd om de
voedselbanken bij toerbeurt te laten assisteren. Het aantal chauffeurs is gelukkig
inmiddels wel weer op peil. Er is afgesproken dat de vrachtkosten voor het afleveren
van voorraden voortaan per voedselbank afhankelijk van het aantal kilometers
worden omgeslagen. Op jaarbasis gaat ons dat zo’n 300 euro kosten. Daar staat
tegenover dat de pakketprijs fors naar beneden is gegaan en dat wij uit de reserves
van de oude opgeheven Stichting SSVF nog tweeduizend euro tegemoet kunnen zien.
In de afgelopen maanden zaten we soms door ziekte van o.a. Marijke en Thea
alsmede de vakantieperiode wat krap in de vrijwilligers. Gelukkig hebben we een
aantal potentiele vrijwilligers op onze reservelijst t.w. Atte Boek, Riet Pepers, Peter
en Anneke Groen tijdelijk of incidenteel bereid gevonden bij te springen, waardoor
we de huidige vrijwilligers niet extra hoeven te belasten.
Op vrijdag 27 september was er als vrijwilligersactiviteit een gezellige BBQ bij de
familie Ouwerkerk thuis. Gelukkig dat zij inpandig over veel ruimte beschikken,
waardoor de dertig aanwezigen op deze gure en regenachtige herfstavond
binnenshuis konden genieten van een hapje en een drankje. De volgende
vrijwilligersactiviteit in de vorm van een koffie-ochtend vindt mogelijk plaats op
vrijdagochtend 17 januari in de zaal van World Servants. Het is de bedoeling dat
iemand van deze organisatie ons dan iets gaat vertellen over hun vele projecten.

Vanuit VBN verschijnt er met een zekere regelmaat een Nieuwsbrief met tal van
wetenswaardigheden vanuit het Hoofdbestuur en andere voedselbanken. Deze wordt
momenteel alleen doorgezet naar de bestuursleden en onze website. Mochten
vrijwilligers deze op hun eigen pc willen ontvangen laat het ons dan even weten.
Onlangs heeft een groep leerlingen van het Terra College een bezoek gebracht aan
onze voedselbank en is hen via een presentatie het een en ander verteld over het
ontstaan, de werkwijze en de doelstellingen. Dit alles in het kader van hun
schoolproject over duurzaamheid. Daarnaast verrasten enkele leden van
Tuindersvereniging De Scheene en een aantal particulieren ons met extra gekweekte
groente als wortelen, andijvie, rode bieten en boerenkool.
In de komende tijd gaan we ons richten op de winkelactie op 8 en 9 november in
Noordwolde bij Jumbo de Jong, terwijl we van een tal kerken ook weer de nodige
gaven kunnen verwachten in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Ook
de actie Product van de Maand binnen een aantal kerken levert elke keer een flink
aantal gewenste basisproducten op. Met het qua giften in geld en natura vaak beste
laatste kwartaal maken we ons alweer op voor het einde van 2019.
Veel leesplezier toegewenst!
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