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Een nieuwe nieuwsbrief
De maanden februari en
maart verlopen redelijk
rustig.

die vooral de
voedselverdeling
coördineert. Dank jullie
wel voor jullie extra inzet.

Heel spijtig is het dat Anje
al een tijdje ziek is. Ze
ondergaat allerlei
onderzoeken maar er is
nog geen duidelijk
aanwijsbare oorzaak voor
haar vermoeidheid en
haar maag/darm
problemen. We hopen dat
rust haar goed doet.
We zijn blij met Mark die
de coördinatie voor een
groot deel overgenomen
heeft en ook met Gerda,

En natuurlijk danken we
iedereen die het mogelijk
maakt dat telkens weer
pakketten uitgedeeld
kunnen worden.
Na de hectische periode
van november t/m januari
zijn deze maanden
redelijk rustig te noemen.
De acties van DE en van
de PvdA hebben weer de
nodige producten
opgeleverd. De kinderen

van de Dominicus school
hebben tot nu toe € 4.193,bij elkaar gespaard.
Onze landelijke vereniging
verwacht een afname van
producten van de
voedselleveranciers.
Supermarkten worden steeds
handiger in het voorkomen
van verspilling van voedsel,
o.a. door acties als
“weggooien is zonde” e.a. Op
zich een goede zaak
natuurlijk.
Voorlopig krijgt onze
voedselbank nog meer dan
voldoende producten.

Douwe Egberts waardenpunten
De landelijke DEwaardenpunten actie zit
erop. In totaal is door de
Lions 57.000.000 punten
ingeleverd. Hiervoor
krijgen de voedselbanken
108.576 pakken koffie van
250 gram.
Voor onze voedselbank is
de afgelopen 2,5 jaar op
verschillende manieren en
momenten ingezameld: In
een aantal kerken, door
individuele mensen, in
verschillende
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supermarkten en na
publicatie in de
plaatselijke pers.
Velen zijn hiermee druk
geweest, tellen en soms
ook knippen.
Uiteindelijk kwamen alle
punten terecht bij Jikke en
Ties Kleefman uit Ermelo.
En het verzamelen gaat
nog steeds door!
In totaal zijn 1.400.000
punten verzameld voor

onze voedselbank; goed voor
2639 pakken koffie.
Deze worden in april bij ons
afgeleverd.
Ontzettend bedankt!

Vrijwilligers

DOMINICUS SAVIO

Henk de Haan is weer
terug van weggeweest,
voor ons heel plezierig,
voor Henk was dit
eigenlijk niet de bedoeling.
Maar fijn, dat hij zich weer
beschikbaar heeft gesteld.

We hebben al eerder
geschreven over de
Dominicus Savio. Zij
hadden dit jaar de
voedselbank als goed
doel.

Miranda Deelman, zij
kwam met kinderen van
de Dominicusschool mee
en toen ze de
werkzaamheden van de
voedselbank zag, dacht
ze: ik wil me hier voor
beschikbaar stellen. Ze
komt nu elke
donderdagavond helpen
klaarzetten en
inpakken. Ze nam haar
vader mee, Ruud
Deelman, die dus ook
vrijwilliger geworden is.

Op donderdag 13 april
hebben wij € 4.193,- in
ontvangst mogen nemen.
Dit bedrag is bij elkaar
gebracht door een Goede
Doelenmarkt en een
sponsorloop.

Alle 16 groepen zijn langs
geweest aan de
Nobelstraat en hebben
kunnen zien hoe wij
werken en mogen
meehelpen.

CLIËNTEN
Het aantal cliënten dat
gebruik maakt van onze
voedselbank is redelijk
stabiel en schommelt om
de 500, d.w.z. rond de
180 adressen.
De landelijke vereniging
heeft vastgesteld dat er in
2016 landelijk 135.000
mensen geholpen zijn via
de voedselbank. Dit is
inclusief alle personen die
in 2016 slechts een paar
weken/maanden noodhulp
kregen.

Op
www.harderwijksezaken.nl
kun je een korte video
zien van de overhandiging
van de cheque.

VSO
In 2016 werden landelijk
per week 750.000
producten uitgedeeld. In
totaal circa 60 miljoen op
jaarbasis.
De kosten per
voedselpakket bedroegen
ongeveer € 5,- (inclusief
kosten van transport, huur
energie, verzekering enz.)

60% van alle cliënten is
binnen 1 jaar weer weg,
voor 9% is langer dan 3
jaar hulp nodig.
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Dinsdag is 11 april de
VSO op de voedselbank
geweest en hebben de
leerlingen geholpen om de
producten van de
inzameling door de PvdA
uit te zoeken en op hun
plaats te zetten.

Acties en Giften
Voedselbank
Harderwijk

Op zaterdag 8 april is bij
de Jumbo in Tweelingstad
ingezameld voor de
voedselbank door de
PvdA. Zo mochten wij 58
kratten voedsel in
ontvangst nemen.

Postbus 478
3840 AL Harderwijk

We ontvingen 250,- van
Kok-Experience: de
opbrengst van de bingo.

E-MAIL:
info@voedselbankharderwijk.nl

Vanwege het 10-jarig
bestaand van Spectrum
Advies en Design uit
Putten ontvingen wij
€ 1.250,-.

Stichting ’t Arkje uit Ermelo
verblijdde ons met een gift
van € 5.000,-.

Bezoek onze website!

Het Ermelose koor
EigenWijs schonk ons
€ 250,-.

Ga naar:
www.voedselbankharderwijk.nl
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