
 

 

Sensitivity: General 

Nieuwsbrief  1e kwartaal 2022 

 

De tijd gaat snel. Het voorjaar zit er soms aan te komen. We laten de winter en hopelijk de 

laatste coronabesmettingen achter ons. Het mooie weer en de bloeiende natuur lonken. 

Helaas is er door het onmenselijke conflict in de Oekraïne een schaduw over Europa, maar 

eigenlijk wereldwijd gevallen.  Naast de humane ramp en mondiaal dalende 

voedselvoorraden rijzen de kosten van levensmiddelen, energie en transportkosten de pan 

uit. Waar tijdens corona de verwachte groei bij de voedselbank uitbleef kan het haast niet 

anders of onze aantallen  gaan toenemen zou je denken.    

Daar waar er aanvankelijk heel veel gevraagd werd om extra zelftesten neemt deze vraag nu 

ook af. Een compliment aan VBN dat zij ons zo snel van zelftesten wist te voorzien daar waar 

de gemeente ze pas begin maart binnen kreeg. De opzet van de huidige uitgifte voldoet goed 

en houden we zo. Alleen over het al of niet gebruik van draagtassen wordt nog nagedacht. 

Als men de tas in z’n geheel meeneemt scheelt het uitdeeltijd maar niet als men de inhoud 

artikel voor artikel gaat bekijken.  

Het aantal gezinnen ligt nog steeds rond de 75 ook al maken sinds enkele weken een aantal 

Oekraïense gezinnen gebruik van de Voedselbank. Via Google Translate lukt de 

communicatie over de producten vrij aardig. De verwachting is dat ze slechts gebruik maken  

van de VB tot hun leefgeld via de gemeente geregeld is. Het aanvragen van een BSN nummer 

en bankrekening blijken soms de grootste struikelblokken te zijn.  

De nieuwe criteria zijn nu een basisbedrag van 150 euro en  100 euro per persoon in de 

maand. Voor de screeners is het daardoor wel veel duidelijker en gemakkelijker geworden. 

Ook is afgesproken dat mensen langer dan drie jaar gebruik kunnen maken van de 

voedselbank als dat nodig is, dat de normbedragen niet in beton gegoten zijn en dat er in de 

eerste maand zonder screening een noodpakket wordt afgegeven. VBN ziet ook graag dat 

een  screening niet meer bij de mensen thuis plaats vindt om de drempel te verlagen.  
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Onlangs hebben we een goed overleg gehad met  vertegenwoordigers van het Regionaal 

Overleg Platform (ROP) van alle 17 Friese Voedselbanken en het regionaal DC in Drachten. 

We zijn blij met de aansturing op het bestuurlijk vlak en op de werkvloer bij de verdeling van 

de binnenkomende producten. Het blijft voor hen lastig plannen. Soms komt er vanuit 

Arnhem veel naar het noorden toe, soms weinig. Dit geldt ook voor de inzameling van AGF 

(aardappelen, groente en fruit) bij kwekers en veilingen in het westen en wellicht binnenkort 

ook in de Flevopolder. Op korte termijn zal er nieuwe vrachtauto worden aangeschaft. Het 

ROP heeft echter na en door de stroef verlopen fusie in 2018 te weinig middelen om beleid 

te kunnen ontwikkelen. Er zijn voedselbanken die heel erg op hun geld zitten; soms meer 

dan een ton!. In dat licht waren er complimenten voor Weststellingwerf: Slechts een kleine 

reserve door veel bijkoop en het aantal gezinnen dat de voedselbank weet te vinden is 

procentueel gezien het hoogste van Friesland.  

Wel is men vanuit VBN van mening dat we mogelijk meer aan voedselverwerving in de lokale 

situatie zouden kunnen doen en dat een wekelijkse uitgifte duidelijk hun voorkeur heeft. 

Nergens gebeurt dit zoveel tweewekelijks als in het noorden. Uit een recent eigen onderzoek 

onder onze gezinnen is echter gebleken, dat de mensen geen moeite hebben met de 

tweewekelijkse uitgifte. In zijn algemeenheid toonde men zich zeer tevreden en blij met 

datgene wat men mee krijgt. Ongetwijfeld zal hier binnen het bestuur nog verder over 

gesproken worden.  

Door de meer dan 600.000 ingezamelde DE punten- goed voor meer dan 1200 pakken DE 

koffie-  kunnen  we nu bij elke uitgifte koffie meegeven. Ook de opbrengst van de PKN 

gemeente in het kader van de Biddag voor Gewas en Arbeid was dit jaar weer ouderwets 

goed. Bewonderenswaardig is ook de maandelijkse opbrengst vanuit de Toevlucht in het 

kader van het Product van de Maand.  

Onze koelmotor vertoont kuren. Willem is in gesprek met een firma om deze tegen een zeer 

acceptabel bedrag te vervangen. De temperatuur blijft dan constanter en we gaan zeker 

minder energie verbruiken. 
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We waren van plan om in mei een  winkelactie te houden bij Jumbo de Jong in Noordwolde, 

maar die sluit eind april zijn supermarkt voor een verbouwing en gaat pas midden mei weer 

open. Wellicht zijn er bij de sluiting nog de nodige voorraden voor ons over, maar een aantal 

jaren terug was dat anders toen men overstapte op een andere formule. Pas op 30 april om 

12 uur zal duidelijk zijn wat er voor ons te halen valt.  

Een aantal uitgiften moest Froukje Heida op de donderdag aan zich voorbij laten gaan door 

een aantal pittige behandelingen aan haar neus in het MCL. Maar inmiddels voelt ze zich 

voldoende hersteld om weer te helpen  met het stickeren. Veelal vaak een flinke klus nu we 

al  een aantal weken een  forse levering vanuit VB Heerenveen krijgen, die momenteel veel 

aangeleverd krijgt vanuit de online supermarkt Picnic. Ook ontvangen  we van de fam. van 

Drie uit Zandhuizen momenteel weer tweewekelijks een mooie partij eieren, verraste de 

fam. De Vries/Jongsma uit Nijeholtwolde ons met 300 pakken  gehakt van een voor ons 

geslacht varken en leverde Popke Oosterhof uit Ter Idzard ons een partij melk en pasta via 

zijn voormalige AH winkel in Eelde.  

Tot slot: Het mag weer! Na lange tijd hebben we weer een koffiemorgen  gepland en wel op 

vrijdag 13 mei van 10.00-11.30 uur in de zaal van World Servants.   

 

Veel leesplezier en wellicht tot ziens op de koffiemorgen.  

 

Namens bestuur VB Weststellingwerf 

Reint Oostra secr.  


