Nieuwsbrief 3e kwartaal 2020
Nu we ons opmaken voor de laatste maanden van dit bijzondere jaar 2020
toch nog even een terugblik via deze Nieuwsbrief 3 op het afgelopen kwartaal.

Aantal gezinnen
We starten het laatste kwartaal met 83 gezinnen: 56 in Wolvega en 27
Noordwolde. In feite is er dus geen sprake van groei waar VBN wel van was
uitgegaan. We hopen ook dat die in de komende twee kwartalen uitblijft al
blijft het afwachten wat de economische gevolgen zijn van het coronavirus.
Toch zijn er wel wat verschuivingen en zien we het verschil in aantallen tussen
Wolvega en Noordwolde momenteel steeds kleiner worden. Nieuwe aanwas
komt vooral binnen via de gebiedsteams van de gemeente en er wordt
momenteel niet of nauwelijks gescreend, omdat huisbezoeken in deze tijd niet
mogelijk zijn.

De werkvloer
We zijn blij dat we weer met een grotere groep vrijwilligers op de werkvloer
aanwezig kunnen zijn door het dragen van een mondkapje of een
gezichtsmasker -met dank aan Alice- daar waar de 1,5 meter moeilijk in acht te
nemen is. Dit geldt met name op de woensdagochtend als het druk is in de
gangpaden bij het vullen van de kratten. Maar men ontmoet elkaar weer als
vrijwilligers en het vullen van de kratten kost nu minder tijd ondanks het
gebruik van papieren draagtassen, die door VBN vergoed zijn. Het aanbod
vanuit het RDC in Drachten varieert sterk in kwantiteit en kwaliteit. Veelal
levert de extra rit op donderdagochtend met name de laatste weken meer
gezonde basisproducten op. Ook daar heeft men door corona een
stagnerende aanvoer gehad vanuit groente- en fruithandel
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Smeding in St Annaparochie en de Stichting Manna, die groente en fruit bij de
kwekers en veiling aan de overkant van de Afsluitdijk inzamelt ten behoeve van
de voedselbanken. Maar dan moet het nog wel naar de RDC’s in het noorden.

Voedselverwerving
Na elke uitgifte moeten we al een tijdje een enquête van VBN invullen met
betrekking tot de hoeveelheid producten die we uitgeven, ontvangen hebben
vanuit Drachten of bijgekocht hebben. Ook wil men graag weten hoeveel
producten behoren tot de schijf van vijf. De bedoeling hiervan is om te kijken
waar in Nederland de tekorten of de overschotten zitten, hoe gezond ons
pakket is qua samenstelling en of dat in de toekomst bij te sturen is. Komt wel
bij dat wij slechts 1x per twee weken uitgeven daar waar bijna alle
voedselbanken elke week uitgeven.
Gelukkig dat wij de nodige financiële middelen hebben om per uitgifte voor
ongeveer 700 euro onder meer pasta, broodbeleg, AGF en zuivel bij te kopen.
Ook een must, omdat men overal de voedselstroom vanuit de supermarkten
ziet afnemen nu steeds meer supermarktketens producten tegen de datum
met korting aanbieden. Daardoor krijgen we al een tijdje b.v. helemaal geen
vlees meer van de Jumbo in Noordwolde. Ook VBN maakt zich zorgen over dit
gewijzigde beleid ook al is het wel begrijpelijk vanuit het oogpunt van
ondernemerschap en het tegengaan van voedselverspilling. In de afgelopen
weken werd er ook in een aantal kerken weer ingezameld in het kader van
Product van de Maand. Dit zal nu wel weer stagneren. De Toevlucht heeft
echter door een andere wijze van inzamelen alle maanden nog een aantal
kratten bij ons afgeleverd. Ook particulieren als o.a. Joachim Westenbroek
verrasten ons een aantal malen met verse bonen, bietjes, andijvie en
boerenkool en Aan Bergsma met een partij eieren.
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Ook werd er door andere particulieren nogal wat stoofperen ingebracht zoals
Jopie Helder: Op de fiets drie kwartier naar Marijekampen bij Steenwijkerwold,
een uur zoeken en dan met een zware kist vol peren achter op de fiets terug.
Heel bijzonder!

Audit
De laatste audit heeft nogal tot wat discussie geleid, omdat de
keuringsinstantie Sensz en VBN overleg hebben gevoerd over de inrichting van
ons magazijn, waar wij op zich uitermate content mee zijn. Op grond van niet
erg realistische hoge eisen zouden we voor ons magazijn echter nooit een
voldoende kunnen krijgen. Annette heeft ervoor gepleit deze eisen bij te
stellen en uitsluitend te kijken naar de voedselveiligheid. Temeer, omdat wij
afgezien van AGF uitsluitend werken met verpakte producten en niet
portioneren. Uiteindelijk hebben wij het certificaat, ook een voorwaarde vanuit
aanleverende supermarkten, ontvangen en moeten alleen de stellingen in de
koelcel aangepast worden.

ROP/RDC/VBN
In Drachten heeft men de laatste tijd de beschikking over voldoende goede
vrijwilligers om de binnenkomende voorraden te verstouwen. Dat is wel eens
anders geweest. We moeten er wel rekening mee houden dat we volgend jaar
meer gaan betalen voor het vervoer maar dan nog is het veel voordeliger dan
eigen vervoer aanschaffen. Bovendien hebben we natuurlijk een uitermate
fijne overeenkomst met Rodney Lodewijks van garage Ruinemans over het
gebruik van zijn bus. Om de leemten van het ontbreken van een secretaris en
penningmeester met bestuurlijke verantwoordelijkheid op te vullen heeft
Annette haar diensten aangeboden aan het momenteel niet
voltallige bestuur.
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VBN vergoedt nu ook aan te schaffen beschermingsmiddelen voor het
coronavirus, terwijl er aan gewerkt wordt om in december via Unilever
opnieuw een kerstpakket te verstrekken aan onze VB gezinnen. Ook de
inzamelingsactie van DE punten voor koffie gaat binnenkort weer van start.

Winkelactie bij AH
De winkelactie van begin september is door ons geëvalueerd en van een aantal
kanttekeningen voorzien richting VBN. Deze heeft die meegenomen in een
overleg met AH Nederland die in november nog een actie wil houden vanwege
de feestelijke decembermaand. De familie Bijsterbosch heeft inmiddels haar
medewerking toegezegd en in overleg met hen gaan we de actie verder
uitwerken qua promotie, aanbod producten en de duur. Zeker is nu al dat deze
actie niet langer zal duren dan anderhalve dag in plaats van de twee weken,
die AH Nederland voorstelt. Te zijner tijd horen jullie hier mee over.
Vrijwilligers
Nadat al eerder de geplande bbq geannuleerd moest worden en hebben we
ook moeten besluiten om een koffiemorgen eind oktober/begin november niet
in de planning te moeten zetten. Door de coronamaatregelen valt er
momenteel weinig te plannen. Jammer, maar het is niet anders. Belangrijker is
dat we met elkaar proberen gezond te blijven in deze bizarre tijd.
Lichtpuntjes waren er echter gelukkig ook in de vorm van twee geboortes bij
onze vrijwilligers. Debora Elsinga-de Ruiter, verantwoordelijk voor de lay-out
van een aantal zaken, en haar Theunis Sjoerd mochten begin september hun
eerste kindje Yael begroeten, terwijl Anneke en Peter Groen, vorig jaar
stand-in bij uitgiftes en winkelacties, eind augustus werden verblijd met de
geboorte van David, broertje van Lea. Proficiat en dat jullie spruiten in alle
voorspoed en liefde mogen opgroeien.
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Daarnaast werden Alice en Yvonne, genomineerd vanuit onze voedselbank,
deze week vanuit Jumbo Nederland verrast met een fraai boeket in het kader
van ‘Dat verdient een bloemetje’. Het hoe en waarom valt te lezen in het
Jumbo magazine van deze week.
Veel leesplezier toegewenst.

Reint Oostra secr.
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