
 

 

Sensitivity: General 

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2021 

De weken ‘kabbelen’ voort in deze nog steeds voortdurende pandemie met 
minder versoepelingen die ons lief zijn, een aanhoudende avondklok en 
stagnerende vaccinaties. Iedereen snakt naar een voorjaar en zomer, waarin wat 
meer kan. Maar vooral het aantal besmettingen en opnames in de ziekenhuizen 
gaan het beleid in de komende weken bepalen. Ook vanuit onze voedselbank is er 
niet zoveel nieuws onder de horizon. Toch willen we in het kort even een aantal 
voor jullie wellicht (on)bekende zaken op een rijtje zetten. 

Het aantal gezinnen schommelde na de jaarwisseling in dit eerste kwartaal van 90 
en 98 naar 88 bij de start van het 2e kwartaal. De wisselingen zitten vooral in het 
aantal A-pakketten. 

VBN probeert sinds het 2e kwartaal met reclamespotjes weer meer gezinnen te 
werven voor de 175 voedselbanken, die zich nu door welke oorzaak dan ook 
onder de radar bevinden. Overal blijkt de verwachte ‘corona’ groei (gelukkig maar) 
nog uit te blijven. Het budget voor deze spotjes komt van een aantal radiozenders 
en You Tube. 

De aanvoer van groente, fruit en zuivel vanuit Drachten was voor de drie uitgiften 
in januari overweldigend, maar daarna zakte deze fors in. Iets wat overigens niet 
te maken heeft met het gewijzigde systeem van de totaallevering op woensdag en 
het niet meer rijden met eigen vervoer naar Drachten op donderdagochtend. 
Gelukkig steeg de levering van houdbare waar en vlees. Of dit betekent dat we 
zelf meer zuivel en verse groente moeten gaan bijkopen gaan we in het 2e 
kwartaal bekijken. 

Doordat steeds meer supermarkten in verband met voedselverspilling en 
omzetderving gaan werken met een kortingsactie op producten die tegen de THT 
datum aanzitten neemt voor ons met name de hoeveelheid vlees af. Een reden 
voor Jumbo Nicolai om na de Pasen al onze gezinnen ter compensatie  
te verrassen met een complete zelf te bereiden Chinese maaltijd. 
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Ondanks het feit dat fruithandel de Jonge en Sally wekelijks niet meer met een 
groentekraam achter de Hema staan is er een constructie bedacht waarbij zij ons 
nog wel de aardappelen en fruitpakketten aan ‘huis’ leveren. 

Vanuit de gemeentelijke projectgroep JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) 
hebben zes gezinnen als experiment een groentebox met recepten en 
ingrediënten ontvangen om te kijken of ze door samen met hun kinderen te koken 
het eten van groente kunnen bevorderen. 

Kerkelijke gemeente De Toevlucht bezorgt ons ook in coronatijd nog steeds 
maandelijks een box met producten van de Maand en ook cbs De Wegwijzer heeft 
deze actie inmiddels weer opgestart. 

Ook supermarkt Poiesz levert ons steeds vaker overtollige houdbare waar, terwijl 
Action na de herinrichting van de winkel al zijn kerstartikelen aan ons doneerde. 

Hbo student Jelmar Koopman uit Wolvega heeft in het kader van zijn studie voor 
diëtist een aantal dagdelen bij ons meegelopen om zicht te krijgen op de 
organisatie van onze voedselbank en de voedingswaarde van onze pakketten. We 
waren blij verrast met de keuze en aanwezigheid van deze betrokken student. 

Dit jaar hebben we via de inzamelboxen bij Poiesz, AH en Jumbo Noordwolde een 
recordaantal van 327.000 DE koffiepunten ingezameld, welke goed zijn voor 726 
pakken koffie. 

De jaarrekening 2020 is inmiddels door Freek Bekhof, werkzaam bij MRW en zoon 
van onze vrijwilliger Jetse Bekhof, opgemaakt en laat ondanks een verhoogde 
bijkoop toch nog een batig saldo zien door vele extra ontvangen giften in dit 
corona jaar. Het complete jaarverslag wordt binnenkort aan alle vrijwilligers ter 
inzage verstrekt. 

De Radio 538 actie tussen Kerst en Oud en Nieuw is een groot succes geworden  
en heeft ons als voedselbank 2700 euro opgeleverd. Daarnaast komen  
er ook nog cadeaubonnen voor de gezinnen van de AH kerststolactie. 
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Een optimale inzet van onze vrijwilligers blijft lastig. We proberen de inzet wat te 
verdelen en zo de drukte op de werkvloer corona proof te laten verlopen ook al 
blijft dat lastig. Ook een koffieochtend zit er nog steeds niet in bij onze buren van 
World Servants , die voor het tweede achtereenvolgende jaar al hun projecten in 
tal van ontwikkelingslanden hebben moeten cancelen. Een drama voor die 
gemeenschappen, de uit te zenden vrijwilligers en de beroepskrachten binnen 
World Servants. Tot slot wensen Riet Pepers beterschap nu ze al een tijdje door 
lichamelijke klachten op de donderdagochtend niet kan helpen stickleren. 

Laten we hopen dat we in de komende kwartalen in stapjes onze vrijheid terug 
krijgen richting een mooie zomer. 

 
Remember: 

Also a long journey from thousand feets 

Begins with the first step. 

 
Veel leesplezier toegewenst. 

Reint Oostra secr. 

  


