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Op de valreep van 2019 werden we opgeschrikt door het voor ons plotseling overlijden van 

vrijwilligster Wilna Bekhof uit Noordwolde op 65 jarige leeftijd.  Ze tobde al enige tijd met haar 

gezondheid en had een aantal operatieve ingrepen voor de boeg. Aanvankelijk leek het weer de 

goede kant op te gaan totdat ons het bericht bereikte dat ze vlak voor de kerst in het MCL was 

overleden. Ze was altijd aanwezig bij de uitgifte in To Be in Noordwolde en verzorgde tevens 

samen met Fieneke de screening in Noordwolde. Wij gaan haar inzet en betrokkenheid missen 

maar het gemis  bij haar wederhelft, kinderen  en kleinkinderen is natuurlijk vele malen groter. We 

wensen hen heel veel sterkte toe in de komende tijd met de aanvaarding en verwerking van deze 

enorme klap.  

Bleef het aantal gezinnen geruime tijd schommelen rond de 75,  in december liep dit in korte tijd op 

naar 83 bij de laatste uitgifte van het jaar. De verwachting is dat dit aantal ook in 2020 nog wel even  

gehandhaafd zal blijven. Daarnaast heeft VBN de criteria verlaagd om meer mensen die nu nog onder 

de radar zitten ook over te halen  zich aan te melden bij een voedselbank. Dit blijft echter een fors 

probleem, omdat nogal wat mensen deze hulp best zouden kunnen gebruiken maar zich daarvoor 

schamen en zo lang mogelijk hun eigen boontjes proberen te doppen. Een probleem voor ook de 

lokale overheid. 

Ook Onafhankelijke Senioren Wolvega (SOW) liep daar tegen aan bij de organisatie van hun kerstdis 

in samenwerking met van der Valk. Ook al was deze snel volgeboekt met veel nog actieve ouderen, 

die ook bij tal van andere activiteiten acte de presence geven. Maar de beoogde doelgroep van 

eenzame ouderen bleek moeilijk te bereiken volgens een bestuurslid, die aangaf dat ook de 

privacywetgeving daarin belemmerend werkt. Ook kerkelijke gemeente De Toevlucht liep daar 

tegenaan. Uiteindelijk moesten zij de geplande kerstdis voor met name onze gezinnen annuleren 

door te weinig animo.  

Het RDC in Drachten kampt nog steeds met een structureel tekort aan vrijwilligers op de werkvloer 

voor het verdelen en klaarzetten van binnengekomen producten. Met een provincie brede 

advertentiecampagne hoopt men in januari dit probleem te tackelen. Ook voor de 2e helft van 

december deed men al een oproep richting de zeventien Friese voedselbanken voor de verwerking 

van de kerstpakketten. Uiteindelijk kon men met de eigen vaste vrijwilligers deze klus toch klaren. 

Maar aanvulling eventueel vanuit de lokale voedselbanken blijft gewenst. Deze tekorten maken ook 

dat de automatiseringsslag die VBN op alle DC’s wil maken  in Friesland vertraging oploopt. Ook 

bestuurlijk wil men in januari spijkers met koppen slaan om de vacante functies eventueel per 

toerbeurt op te vullen.  



 

Bij de extra uitgiften in december en januari hadden we over hulp niet te klagen. Diverse vrijwilligers 

boden zich aan voor het helpen bij deze extra uitgiften. Daarnaast zijn ook Marijke en Thea na hun 

tijdelijke afwezigheid maar wat graag weer breed inzetbaar. Een goed teken. Daarnaast  helpt Riet 

ons nu bij het stickeren op de donderdagochtend en Atte bij de uitgifte in Wolvega. Ook bij de 

winkelactie bij Jumbo de Jong in Noordwolde hadden we niet te klagen ook al moest Rimmy door 

een valpartij op het laatste ogenblijk verstek laten gaan.  Anneke en Louise bleken na hun spontane 

aanmelding echter geknipt voor dit werk wat niet iedereen altijd even leuk vindt.  Als blijk van 

waardering ontvingen alle vrijwilligers met kerst een attentie voor hun inzet en betrokkenheid in het 

afgelopen jaar.   

Ook dit jaar waren  de donaties en acties in het laatste kwartaal in geld en natura weer het grootst en 

hartverwarmend. Zo was daar eerst de winkelactie bij Jumbo de Jong in  Noordwolde, goed voor 45 

kratten,  gevolgd door 16 kratten food en de nodige gaven in geld van tal van kerken in het kader van 

de Dankdag voor Gewas en Arbeid.  Vervolgens verrasten Dorpsbelang Oldetrijne en De Blesse ons in 

het kader van St Maarten en St Nicolaas en konden we  rond de kerst weer rekenen op extra giften 

en collectes vanuit nagenoeg alle kerkgenootschappen  in onze gemeente, serviceclub de Lions, 

Kringloopwinkel Wolvega en Wierda Entius ICT.  Last but not least toonden obs De Lamer, cbs De 

Wegwijzer en het Terra College met voedselinzamelingsacties hun maatschappelijke betrokkenheid 

met betrekking tot armoedebestrijding en voedselverspilling. Daartoe verzorgden we op de valreep 

van 2019 nog een presentatie op de Lamer en gaat de Wegwijzer in 2020 ook mee doen aan de actie 

Product van de Maand. Notariskantoor de Werven maakte middels een forse gift een extra St 

Nicolaas cadeautje en een zelf gekozen kerstuitje voor de kinderen van de voedselbank mogelijk.  

Ook waren er donaties in geld en kerstpakketten van een toenemend aantal particulieren en 

Friesland Campina, waardoor we ook aan het begin van 2020 met goed gevulde pakketten kunnen  

starten. Een  fijn vooruitzicht! 

 

Tot slot wensen we al onze vrijwilligers en sympathisanten alle goed voor 2020. Wellicht zien we een  

flink aantal op onze koffiemorgen op vrijdag 17 januari van 10-12 uur bij World Servants, die ons 

dan ook het en een ander gaan vertellen over hun  activiteiten richting onze medemens.  

 

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Reint Oostra secr. 

oostra.reint@gmail.com  
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