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Vrijwilligersuitje 2017
Nog even een nieuwsbrief
voor de zomer, met als
belangrijkste mededeling
dat we dit jaar ons
vrijwilligersuitje verzet
hebben naar september.
Anje is helaas nog niet
hersteld, maar door het
naar september te
verplaatsen, hopen we dat
ze erbij kan zijn.

Op zaterdag 2 september
aanstaande zijn we
welkom bij Dorhout Mees
in Biddinghuizen voor een
leuke activiteit met lunch.
Van 10.00 – 13.00 uur.
Noteer deze datum
alvast in je agenda.
Nadere mededelingen en
uitnodiging volgen!

Jaarverslag 2016
Het nieuwe jaarverslag is
weer beschikbaar.
Inmiddels is het
verzonden aan de
bedrijven/organisaties/
kerken en andere
betrokkenen bij onze
voedselbank.

Heb je hem gelezen, gooi
hem niet weg, maar geef
hem door.

Ook alle vrijwilligers
zouden er een gekregen
moeten hebben. Zo niet,
laat het ons weten!

Etentje Resto van Harte

Redactie:
Annemarie van Voornveld

De voedselbank werd
Rode Kruis in Harderwijk.
door het Rode Kruis
Enkele dames hadden een
uitgenodigd voor een
gezellige tafel gedekt.
etentje. Wij mochten voor Henny Rouwhorst
woensdag 17 mei 9
(vrijwilligster Rode Kruis)
cliënten van de
gaf uitleg wat de
voedselbank uitnodigen.
organisatie allemaal doet
Helaas zijn er 3 personen
en waarom wij
niet gekomen. Maar dat
uitgenodigd waren.
mocht de pret niet
Daarna mochten wij
drukken.
gebruik maken van een
Wij werden verwelkomd
warme maaltijd in de
in het kantoor van het
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vorm van een lopend
buffetje en als afsluiting een
heerlijk toetje. Het leuke is
dat je mooie verhalen hoort
van cliënten die je anders
niet hoort. Iedereen vond
het heel lekker en gezellig.
Het is mooi dat het Rode
Kruis dit initiatief genomen
heeft en voor herhaling
vatbaar.
Diane Dirksen

Cliënten
Het aantal adressen dat
een pakket ontvangt is
heel stabiel, het
schommelt dit eerste
halfjaar rond de 170.

Hierbij wil ik mijn pakket opzeggen per direct.
Pasnummer …..

Onlangs kregen we weer
een bericht van iemand
die geen voedselpakket
meer nodig heeft. We
geven het hierbij een keer
door:

Ik wil jullie heel erg bedanken voor de steun.
Het heeft ons veel geholpen. Nu ik weer een
baan heb geef/gun ik mijn pakket aan degene
die het ook heel hard kan gebruiken. 5 sterren
voor jullie steun en inzet. Ga zo door.

Dat kunnen we goed
behappen, een tweede
uitdeelpunt in Harderwijk
lijkt daardoor niet meer
noodzakelijk.

Met lieve groeten, ….

Vrijwilligers
De afgelopen 10,5 jaar
heeft Diane Dirksen zich
beziggehouden met alles
wat te maken heeft met
onze cliënten.
Aanvankelijk deed Diane
alles alleen. Toen kwam
Wilma, later Harry om de
telefoontjes zoveel
mogelijk aan te nemen en
ze in het systeem te
zetten. Ze deelde vrijdags

altijd de voedselpakketten
uit, maar de laatste jaren
deed ze dat niet meer
alleen, zodat ze niet elke
vrijdag aanwezig was.
Nu stopt ze met dat
telefoon, registratie en
vrijdagwerk.

Haar taak wordt
overgenomen door Desiree
Gelukkig blijft ze ook nog in Mosterd, zij zorgt er o.a.
voor dat iedere week het
het bestuur met het
aandachtsgebied: cliënten. aantal pakketten weer klopt.
Mocht het nodig zijn dan

Voedselbanken.nl
Op landelijk niveau wordt
er stevig geïnvesteerd in
de contacten met de grote
voedselleveranciers als
Jumbo, Albert Heijn e.a. In
onze regio is Jumbo nu
ook actief geworden in het
wekelijks doneren van
voedsel, naast de Sligro in
Putten, waar we wekelijks
producten kunnen halen.

kunnen de opvolgers een
beroep op haar doen.
Diane, het is onmogelijk
om je te bedanken voor al
de energie die je erin hebt
gestoken, toch: BEDANKT!

Dat betekent dat er o.a.
veel zuivelproducten zijn,
waar we natuurlijk heel blij
mee zijn. Dit zijn
producten die niet lang
houdbaar zijn, dus door
de leveranciers al
voortijdig uit de winkels
worden gehaald.

Ten slotte hebben we
afscheid genomen van
Henriette van Capelleveen
en Henriëtte van Wessel.

Postbus
Een aantal vrijwilligers
had zich aangemeld voor
het topperconcert. Omdat
wij ervan uit gingen dat de
kaarten naar de postbus
gestuurd zouden worden,
zagen we (voor
sommigen) te laat, dat de
kaartjes in de brievenbus
zaten aan de Nobelstraat
zaten.

Dinsdag 13 juni 2017
Zondag 11 juni wordt er in
Putten weer een grote
inzamelingsactie
gehouden in de kerken.

Hanneke van Diepen en
Nadine Slofstra zijn ons ook
komen versterken als
vrijwilliger.

Laat het ons weten via
info@voedselbankharderwijk.nl

Wie helpt dinsdag 13 juni
de spullen wegzetten in
de schappen?
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Gebruik zoveel mogelijk
ons postbusnummer!
Postbus 478
3840 AL Harderwijk

