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Nieuwsbrief 2e kwartaal 2022 

De vakantietijd staat voor de deur. De eerste vrijwilligers genieten al van hun zomervakantie. 
Het lijstje voor het vermelden van afwezigheid door vakantie hangt al weer enige tijd op de 
deur van een keukenkastje. Reeds nu is het fijn te constateren dat anderen spontaan 
inspringen om de ontstane gaten in het rooster te dichten. En zeker niet alleen door 
vakanties. 

Zo moest Ina een aantal weken verstek laten gaan door het overlijden van haar man en onze 
vrijwilliger Piet Nell. Het kwam voor haar en ons niet geheel onverwacht maar op dat 
moment is het wel definitief. Nog maar ruim een half jaar lukte het brood halen en het oude 
papier bundelen niet meer en was opname in Lindestede noodzakelijk. Ook al voelde Piet 
zich hier erg thuis dit was voor Ina wel het meest moeilijke moment in het gehele proces. 
Inmiddels heeft Ina de kracht gevonden om haar taken binnen de voedselbank weer op te 
pakken. Ook Koos de Vries moest, zij het hopelijk slechts tijdelijk, afhaken als vrijwilliger 
door een ernstige val met zijn MTB-fiets. Momenteel is hij vanwege interne bloedingen na 
een opname van bijna twee weken in het UMCG weer thuis. Maar het zal wel even duren 
alvorens men Koos in Noordwolde weer terug ziet bij de uitgifte. En ook Hilda Clevering, 
inmiddels weer thuis, zullen we een tijdje moeten missen door een forse medische ingreep. 
We wensen allen heel veel sterkte toe. 

De koffiemorgen op 13 mei mocht zich in een goede opkomst verheugen. Goed om ook een 
aantal gezichten te zien die in principe niet aanwezig zijn bij de werkzaamheden in ons 
magazijn. Op deze ochtend gaf Ineke Wijnstra uit Noordwolde aan dat ze ons na de zomer 
gaat verlaten door een verhuizing naar Zwolle. Een groot aantal jaren was ze betrokken bij 
de organisatie en invulling van de bemensing bij een winkelactie. Ineke, bedankt voor je 
inzet. We gaan jou als persoon en die inzet missen. Alle goeds toegewenst in jullie nieuwe 
woonomgeving. Heel fijn om te horen was dat vriendin Lutina van Zanden heeft aangegeven 
dat zij de rol van Ineke wel wil overnemen. 

Vakantie of niet maar ook in de zomermaanden gaan de uitgiften aan onze 84 klanten 
gewoon door. Onlangs heeft het laatste Oekraïense gezin aangegeven dat men geen gebruik 
meer hoeft te maken van de voedselbank nu hun leefgeld via de gemeente geregeld is. Wel 
hopen we dat klanten ook in deze zomerperiode tijdig aangeven wanneer ze hun pakket niet 
komen halen. We zullen ze daar nogmaals extra op wijzen, want het is erg frustrerend als 
klaargemaakte pakketten niet opgehaald worden. En dat gebeurt met name in Wolvega de 
laatste tijd gewoon te vaak! 
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Over de leveringen vanuit het RDC in Drachten hebben we de laatste tijd niet te klagen al 
blijft het een verrassing wat we kunnen verwachten. Vooral met de levering van meer verse 
groente en fruit zijn wij, maar ook onze klanten, erg blij. De telers wellicht minder, want het 
is onvoorstelbaar hoeveel en wat voor mooi fruit er soms aangeleverd wordt. Even dreigden 
de leveringen op woensdag voor ons problematisch te worden door uitval van de chauffeurs. 
Gelukkig slaagde het RDC erin dit probleem intern tijdig te tackelen. 

De in de laatste week van juni geplande winkelactie ten behoeve van de voedselbank bij een 
aantal Jumbo’s werd in Wolvega niet echt een succes. Het blijkt beslist noodzakelijk om in de 
winkel de klanten via promotiemateriaal en de aanwezigheid van een aantal vrijwilligers te 
wijzen op zo’n actie. Een goede leer voor dergelijke acties in de toekomst zoals bij AH in de 
laatste week van augustus met als motto ‘Met een lege maag kun je niet leren.’ Gelukkig 
verzachtte eigenaar Bert Nicolai deze tegenvallende opbrengst door het beschikbaar stellen 
van een aantal benodigdheden voor een Indische maaltijd. 

De vervanging van de koelunit voor onze koelcel kon medio juni door leveringsproblemen 
niet doorgaan en staat nu gepland voor medio juli. We hopen dat we dan weer minder 
omkijken hebben naar de juiste temperatuur voor onze voorraden in de koelcel. Wel gaan 
we kijken of we de koelcel na de uitgifte een aantal dagen kunnen uitzetten om energie te 
besparen. Een extra koelkast beschikbaar gesteld door onze voorzitter voor overgebleven 
voorraden moet deze aanpak vergemakkelijken. 

In de afgelopen tijd hadden we ontzettend veel extra voorraden doordat wij eind april 
Jumbo de Jong in Noordwolde qua koel-.vers- en diepvriesproducten leeg mochten halen 
vanwege een verbouwing. Uiteindelijk waren de voorraden veel groter dan aanvankelijk 
voorspeld en ingeschat en hadden we op die zaterdagmiddag moeite om alles voor de 
deadline van 16.00 uur verzendklaar te maken. Onze klanten zullen de vele extra’s in de 
komende tijd wel gaan missen nu deze inmiddels grotendeels zijn uitgegeven. 

De attenties voor ‘vader-, moeder of vriendendag’ zagen er weer leuk uit en werden door de 
klanten erg gewaardeerd. Bij de laatste uitgifte voor de zomervakantie ontvangt de VB jeugd 
in Wolvega ook dit jaar vanuit de plaatselijke PKN gemeente nog een zomertasje met 
creatieve spulletjes ter vermaak in de komende vakantieweken. 

Onlangs hebben we tijdens het overleg met betrekking tot Armoedebeleid met  
de gemeente en tal van andere maatschappelijke organisaties een bezoek gebracht aan de 
Kledingbank. Deze is gehuisvest in een mooi ingerichte ruimte van Oold Skool van 
Kinderopvang De Kinderkei aan de Willem Lodewijkstraat. Ook een aantal van onze klanten 
maakt gebruik van de mogelijkheid om hier gratis kleding af te halen.  
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Momenteel is men nog bezig met de afronding van een aantal bestuurlijke zaken, waarna 
men hoopt op wat meer financiële middelen voor de verdere inrichting van ’t Winkeltje. Er is 
een tijdje geweest dat men geen gebruikte kleding meer in ontvangst kon nemen door 
ruimtegebrek maar dat is nu voorbij. Inlevering van kleding kan van ma t/m vr in de blauwe 
containers die buiten staan . Er is afgesproken dat het volgend overleg in september plaats 
zal vinden in de zaal van World Servants om van daaruit een bezoekje te brengen aan ons 
magazijn. In dat zelfde overleg bleek ook dat nog tal van organisaties als Humanitas, de PKN 
kerken, Stichting Leergeld en de WMO adviesraad moeite hebben met de herstart na corona 
met betrekking tot het aantal beschikbare vrijwilligers en de animo voor geplande 
activiteiten. 

We wensen iedereen veel leesplezier en een goede zomer toe. En wellicht tot ziens bij onze 
vrijwilligersactiviteit op vrijdag 9 september. Nadere informatie volgt nog evenals over de AH 
winkelactie. 

Namens het bestuur VB Weststellingwerf 

Reint Oostra secr. 

  


