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Het 2e kwartaal zit er alweer op. Normaal gesproken was voor ons als vrijwilligersorganisatie de
vakantieperiode alweer op gang gekomen. Op het lijstje aan de binnenkant van een
keukenkastdeurtje prijkt dan een lijst met namen wanneer men afwezig is en niet ingezet kan
worden. Dat is in deze Coronatijd nu heel anders. Een aantal gaat niet op vakantie, anderen gaan
korter of weten het nog niet. Velen zoeken het in de komende zomervakantie ook dichter bij huis.
Van twee, drie keer in een jaar naar het buitenland nu op vakantie in je eigen achtertuin. Een andere
en bijzondere zomer.
De werkvloer
In de afgelopen tijd lukte het om de uitgiften gewoon door te laten gaan. Mensen waren snel
gewend aan een ietwat andere uitgifte en wij kregen de aanpassingen steeds beter in de vingers. Na
weken van veel aanvoer vanuit het RDC zagen we deze de laatste maand toch wel weer teruglopen.
Bovendien raakten we door het wegvallen van de winkelactie en Product van de Maand actie in de
kerken behoorlijk door onze voorraden heen, waardoor er fors bijgekocht moest worden om een
redelijk pakket mee te kunnen geven. Daarnaast werden de werkzaamheden door de regelgeving
vanuit het RIVM noodgedwongen door veel minder vrijwilligers verricht. Niet goed voor de werkdruk
en de onderlinge band. In het kader van de voedselveiligheid zijn er onlangs extra pallets van
kunststof aangeschaft voor in de koelcel.
Mondkapjes
Daarom werd er op vrijdag 4 juli bij onze buren van World Servants een goed bezochte koffieochtend georganiseerd om te kijken hoe we verder kunnen om iedereen op de werkvloer terug te
laten keren. Daar werd unaniem besloten tot het dragen van een mondkapje om de veiligheid voor
een ieder te waarborgen daar waar de anderhalve meter afstand lastig wordt. Bijvoorbeeld in de
smalle looppaden bij het vullen van de kratten. Op deze manier hopen we alle vrijwilligers weer op
de oude wijze in te zetten en voor onze organisatie te behouden.
Audit
Bij de laatste uitgifte in juni hadden we in zowel Wolvega als Noordwolde een uitgestelde audit van
de firma Sensz in opdracht van VBN om te kijken hoe wij met de regelgeving op het gebied van
voedselveiligheid en procesbewaking omgaan. Met een paar kanttekeningen, waar we nog eens
kritisch naar gaan kijken, kwamen we mede door de hoge temperaturen op deze ochtend uit op een
voor ons wat lagere 7.1 score. Overigens wel ruim voldoende om GROEN te blijven.
Welkom
Tijdens de koffie-ochtend bij World Servants was ook Jannie Leerling uit Noordwolde
aanwezig. Zij gaat door het overlijden van Wilna Bekhof in de toekomst Fieneke Eijk

assisteren bij de uitgifte en screening in Noordwolde. We heten haar welkom in ons midden en
wensen haar veel plezier en voldoening bij het verrichten van deze taak.
Verpakkingsmateriaal
Het uitgeven in papieren draagtassen wordt voorgezet. Dit vergt wel wat meer tijd bij het inpakken
maar betekent wel dat de uitgifte zelf veel vlotter verloopt. Hoewel wij zelf al veel
verpakkingsmateriaal hebben ingeslagen kunnen we op termijn dit verpakkingsmateriaal ook
bestellen via VBN. Dat geldt ook voor desinfecterende middelen e.d.
Uitgifte
In Wolvega gaan we de tijden van uitgifte enigszins aanpassen: De uitgifte van de A- en B-pakketten
van 10.00-10.45 uur en de C-pakketten van 10.45-11.30 uur. We kiezen hiervoor, omdat het
inpakken nu sneller verloopt en we graag tegelijk klaar willen zijn met de terugkeer van de
transportbus uit Noordwolde.
R.O.P.
Het bestuur van het Regionaal Overleg Platform in Drachten is nog steeds op zoek naar een
penningmeester en secretariaat. Wie heeft een goede suggestie voor de invulling van deze functies?
Ook moeten er nog afspraken gemaakt worden over de vervoerskosten per voedselbank. Wellicht
gaan die meer bedragen dan de aanvankelijk geraamde 300 euro. Maar daar staat tegenover dat de
bijdrage voor de exploitatie van het RDC in Drachten gehalveerd wordt door bijdragen vanuit VBN.
Aantal
Het aantal gezinnen blijft vrij stabiel en bedraagt nu 84. Met name in Noordwolde was de afgelopen
tijd een afname te zien. VBN vreest echter dat er na de zomer wel eens een forse groei zou kunnen
ontstaan door een Coronadip in de economie.
Support
Ook in het afgelopen kwartaal hadden we naast onze structurele sponsoren niet te klagen over
support. Zo waren er onder meer forse donaties vanuit PKN kerk Boyl en Frieslandsend, de
wielerorganisatie van de Luuk van der Helm Memorial en veel basisproducten vanuit de kerkelijke
gemeente De Toevlucht en eieren van pluimveebedrijf Van Drie. Daarnaast leverde de
winkelinzamelingsactie van Poeisz ons vijf volle karren met boodschappen op en 200 euro aan
tegoedbonnen. Voorts verraste de PKN gemeente in Wolvega de jeugd opnieuw met een rugtas
gevuld met leuke spulletjes voor de naderende zomervakantie.
Bezoek
Het bezoek van CdK Arno Brok vergezeld van een zijn persoonlijke medewerkers en
locoburgemeester Jack Jongebloed op woensdag 8 juni werd een goed en ongedwongen samenzijn.
Tijdens de koffie nam een zeer geïnteresseerde CdK het initiatief voor een gesprek
met de aanwezige vrijwilligers over tal van zaken. Vervolgens ging men coronaproof
door het magazijn om zich bij te laten praten over de te verrichten werkzaamheden.

Op het eind van dit door ons erg gewaardeerde bezoek sprak dhr. Brok zijn grote waardering uit
voor deze vorm van vrijwilligerswerk, waarna de gasten werden bedankt met een Stellingwerfs
landbrood van Bakkerij Vliegendehond op een plank onder het motto: Wij zorgen voor brood op de
plank!
Activiteiten
In de laatste week van augustus doet ook AH Bijsterbosch mee aan een landelijke inzamelingsactie
vanuit AH Nederland en VBN en staat er voor zaterdag 29 augustus een vrijwilligersactiviteit in de
vorm van een barbecue voor al onze vrijwilligers met aanhang gepland. Nadere informatie volgt te
zijner tijd. Ook het jaarverslag over 2019 zit er aan te komen en ontvangt iedereen op korte termijn
digitaal.
Veel leesplezier en nog een goede zomer toegewenst.
Reint Oostra secr.

