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Nieuwsbrief in een nieuw jasje
Er zijn in de afgelopen
jaren heel wat nieuwsbrieven verschenen.
Daarin lazen we vooral
berichten over donaties,
over acties en over de
activiteiten van de
Voedselbank. De laatste
tijd werd de nieuwsbrief
verzorgd door Amanda
Raap en Miriam van den
Broek.

en Miriam te kennen
gaven dat ze hun taak als
opstellers van de
nieuwsbrief eigenlijk
wilden beëindigen. En zo
komt het dat er een
nieuwe digitale
nieuwsbrief op je scherm
verschijnt.
Samen met Anje vertellen
we aan elkaar wat er
gebeurt (acties), wat
mensen meemaken en of
er nieuwe ontwikkelingen
zijn. Het doel is dat we
elkaar beter informeren
om zo de betrokkenheid te
vergroten.

Het bestuur wil graag een
bijdrage leveren vanuit
haar doen en laten en
vanuit haar kijk op de
ontwikkelingen. Dit valt
samen met dat Amanda

En natuurlijk mag elke
vrijwilliger of belanghebbende zelf een bijdrage
leveren, een vraag stellen of
een verhaal vertellen.
Graag zelfs!
Meld je dan bij Anje,
info@voedselbankharderwijk.
nl, of bij mij,
voorzitter@voedselbank.nl.
Graag willen we Amanda en
Miriam bedanken voor hun
inzet en hun bijdrage aan het
werk van de Voedselbank
Namens het bestuur,
Matty Moggré,
voorzitter.

100% Voedselveilig
Ineens stond hij daar,
onaangekondigd en
onverwacht, de inspecteur
van de Houwers groep.
Een aantal van ons
kenden hem nog van de
voorlichting, vorig jaar.
Met zijn checklist,
thermometer en scherpe
ogen controleerde hij de
hal: was het schoon?
Waren de producten goed
weggezet? Waren de
producten in de vriescel
van stickers voorzien?
Hoe was de temperatuurcontrole? Hoe verliep het
vervoer? Werden de
deelnemers goed
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geïnformeerd? Was er
sprake van ongedierte?
Enzovoort, enzovoort.
Aan het einde van de
controle deelde hij ons
mee, dat het in Harderwijk
100% in orde was. En hij
ging er daarom van uit dat
het in Ermelo en Putten
ook goed voor elkaar zou
zijn, hij zag zich niet
genoodzaakt daar naartoe
te rijden.
En wij (coördinator en
bestuur) kunnen natuurlijk
alleen maar onze dank
uitspreken naar al die
vrijwilligers, die de

voedselveiligheid zo
serieus nemen en er
werkelijk voor gaan, dat
het in orde is en blijft!
Dank jullie wel!

Schovenhorst
Vrijdagmiddag 22 april
maakten de vrijwilligers
Putten onveilig. Met ruim
40 personen,
verzamelden ze zich in de
Hop-eest van
Schovenhorst.
Na een kop koffie met een
traktatie van de Hop-eest
ging het aan de wandel
onder leiding van een gids

“In juni/juli komt het
jaarverslag 2015 uit.
Voor alle vrijwilligers is
een exemplaar
beschikbaar.

of werd de toren
beklommen. Het museum
was niet op onze komst
berekend, daar dropen we
af. (Wel is er achteraf een
excuusbrief gekomen en
hebben de belangstellenden alsnog een
gratis bezoek aangeboden
gekregen.)
Intussen werd de barbecue
klaargemaakt.

Na de activiteit kon ieder
genieten van een goed
verzorgde maaltijd.
Tijdens deze avond
namen we afscheid van
enkele van onze vaste
vrijwilligers.
Al met al was het een
gezellige avond.

Help de woensdagploeg
Het is elke woensdagmorgen weer hard werken
om de hal schoon te
krijgen.
De vloeren worden
gedweild, de mat

gezogen, de kratten
zouden eigenlijk
schoongemaakt moeten
worden enzovoort. We
zoeken voor die ochtend
nog een vrijwilliger.

Wie kent iemand, die ons
hierbij wil helpen?

Graag even melden bij
Anje.

Waar rijden de chauffeurs naar toe?
De drie auto’s van de
Voedselbank zijn
regelmatig onderweg.
Op maandag, woensdag
en donderdag naar de
bakkers om brood te
halen, op maandag naar
de kerken om het
ingezamelde voedsel op
te halen, op maandag het
oud papier wegbrengen.
Op donderdag naar
Arnhem, naar het
regionale distributiecentrum van

2

Voedselbanken-NL, om
de landelijk gedoneerde
producten op te halen. Op
woensdag naar Nijkerk
om te brengen en te
halen.

Kortom, elke week één en
al bedrijvigheid met als
hoogtepunt de vrijdagmorgen als alles
uitgedeeld wordt, ook in
Ermelo en Putten.

En verder op de meest
mogelijke en onmogelijke
tijdstippen omdat er een
telefoontje was van een
groothandel, een
supermarkt, een
leverancier.
Regelmatig rijden we naar
de boeren in de polder of
op het oude land.

Jaarlijks worden er heel
veel kilometers gereden
en dat alles onder de
leiding van Mark Streef.

Registratie
De afdeling intake en
verstrekking werkt vanaf 1
januari met een nieuw
computerprogramma.
Het was geen eenvoudige
klus om over te schakelen,
maar nu iedereen eraan
gewend is en ermee kan
werken, ervaren we veel
voordelen. Het werkt goed!
Henk de Mooij houdt altijd
nauwkeurig bij hoe het
verloop van de aanvragen
is. Hij laat weten dat er in
het eerste kwartaal
gemiddeld 213 pakketten
per week zijn klaargemaakt.
Het eerste kwartaal 2015
waren dat er 258. Voor

Putten gemiddeld 49, voor
Ermelo 58 en voor
Harderwijk 106.

Voedselbank
Harderwijk

Er zijn in het eerste
kwartaal 59 nieuwe
adressen bijgekomen.
21% van de aanmeldingen
kregen geen voedselpakket toegewezen.

Postbus 478
3840 AL Harderwijk
E-MAIL:
info@voedselbankharderwijk.nl

Dat wil dus zeggen, dat
echt niet iedereen die zich
aanmeldt ook een pakket
krijgt.
De controle is streng.

“Om ook de allerjongste
cliënten te helpen
hebben we onlangs
luiers aangeschaft met
geld vanuit donaties.”

Acties 2016 tot nu toe!
Plus Dee uit Putten stelde
onlangs 130 boodschappenpakketten beschikbaar
ter waarde van € 6.500,-.
Dankzij klanten die zegels
doneerden.
Vrijdag 27 mei vond Het
Ontbijt van Ermelo
plaats. Zo’n 1000
Ermeloërs deden hieraan
mee en de Voedselbank
deelt in de opbrengst.
Studenten van de
opleiding medewerker
Maatschappelijke Zorg
van Landstede
organiseren op 8 juni een
kookochtend voor onze
cliënten.
Zaterdag 5 augustus
wordt door de Veluwade
een kindermiddag
georganiseerd.

De heer Kleermaker uit
Hierden voorziet ons
regelmatig van aardappelen.
Stichting Leuk geluk(t)
verzorgt in juni/juli weer
een cadeautje voor de
jeugd van 13 t/m 16 jaar.

Wist u dat?
De Tafelronde ons al jaren
steunt door speelgoed in te
zamelen.
De serviceclub Ladies
Circle N.W. Veluwe
onlangs een avond heeft
geholpen met inpakken.

Op 21 juni wordt de
eerste Beursvloer
Harderwijk
georganiseerd; bedrijven
en maatschappelijke
organisaties ontmoeten
elkaar.

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.voedselbankharderwijk.nl

“De Lions club
Harderwijk heeft
240.000 zegels
ingezameld: goed voor
480 pakken koffie.
Geweldig!”

De JPF-spelmiddag van
ZorgDat was een succes.
Ook een aantal kinderen
van de Voedselbank heeft
meegedaan.
Aalt Hop uit Ermelo stelt
de opbrengst van zijn
groentetuin ter
beschikking aan de
Voedselbank.
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