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• Een nieuw
bestuurslid voor
Putten
• Nieuwe coördinator
voor de intake
• Hoe gaat de
aanmelding in zijn
werk?

Een nieuw bestuurslid gezocht voor Putten
De statuten bepalen dat
een bestuurslid na vier
jaar moet aftreden. Er kan
een herverkiezing plaats
vinden. Ed Bouw en Gijs
van Norden waren aan de
beurt om af te treden.

• Noodvoorziening
• Opvolger
• Acties
 Vrijwilliger

Gijs is herkozen voor een
periode van 4 jaar en zal
zich blijven inzetten in het
bestuur en zijn
aandachtsgebied is
Ermelo.

worden. Zijn aandacht
wordt door veel andere
zaken opgeëist. Ed zal
aan het einde van dit jaar
zijn taken neerleggen.

We hopen dat iemand
zich meldt. Iemand met
bestuurlijke kwaliteiten en
aandacht voor mensen in
moeilijke situaties.

We zijn dus op zoek naar
een bestuurslid met als
aandachtspunt: Putten.
Het liefst vinden we weer
iemand die zijn netwerk in
Putten heeft. Na de
vakantie starten we een
procedure. We zullen in
diverse kranten een
oproep doen.

Ed heeft aangegeven niet
herkozen te willen

Nieuwe coördinator voor de intake
Op 29 juni hebben we
afscheid genomen van
Edith van der Slikke.
Edith was in dienst bij
ZorgDat en zij was
verantwoordelijk voor de
intake van onze klanten,
in ons werkgebied
Harderwijk, Ermelo en
Putten.
In 2010 heeft het bestuur
van de voedselbank aan
ZorgDat – toen nog de
Algemene Hulpdienst –
gevraagd of zij de
screening van de

aanvragen wilden
verzorgen.
Tot die tijd was de
beslissing of iemand een
voedselpakket kreeg, een
beetje nattevingerwerk.

gaan en te onderzoeken
wat hun inkomsten en
uitgaven zijn.

De landelijke vereniging
kwam met duidelijke
richtlijnen en onze
Voedselbank wilde zich
daaraan houden.

Zij zijn vrijwilliger van
ZorgDat, maar richten zich
op de screening van de
aanvragen van de
voedselbank.

Vanaf 2010 is Edith hierbij
betrokken geweest. De
vrijwilligers van de
thuisadministratie werden
gevraagd om bij de
aanvragers op bezoek te
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Inmiddels zijn er zeven
vrijwillige intakers.

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?
Wanneer een cliënt of een
organisatie belt met
nummer 06-43930924
om zich aan te melden
voor een pakket, krijgt hij
of zij Harry Hagen aan de
telefoon. Harry vraagt
naar het waarom van de
aanvraag en noteert een
aantal gegevens.

“Inmiddels is het
jaarverslag 2015
beschikbaar. Voor
iedere vrijwilliger is er
een exemplaar

Hij maakt een eerste
inschatting of degene wel
in aanmerking kan komen
voor een pakket. Wanneer
dat het geval is, mailt hij
deze gegevens door naar
de coördinator van
ZorgDat. Deze geeft de

aanvraag door aan een
van de vrijwilligers, die op
huisbezoek gaat. Er komt
dan van alles op tafel: wat
zijn de lasten, wat zijn de
inkomsten?
Al deze gegevens worden
genoteerd en de intaker
schrijft een kort verslag.
Dit verslag gaat via de
coördinator, die het
bekijkt, door naar Harry.
Wanneer de aanvrager
voldoet aan de criteria
krijgt hij bericht dat hij een
pakket kan ophalen.

krijgt hij een pasje met een
nummer. Dit pasje moet hij
altijd bij zich hebben.
Als er heel duidelijk niet aan
de criteria voldaan wordt,
dan krijgt de aanvrager dus
geen pakket.
Dat komt regelmatig voor.
Het afgelopen half jaar
kreeg ongeveer 15% van de
aanvragers een “nee” te
horen. In twijfelgevallen
wordt er overlegd met Diane
en met de intaker.

De eerste keer dat hij bij
een uitdeelpunt komt,

Noodvoorziening
In het gesprek met de
aanvrager bespreekt de
intaker dat de
voedselbank een
noodvoorziening is.
De aanvrager moet ook
andere hulp zoeken en
stappen ondernemen om
uit de situatie te komen.

andere hulpmogelijkheden.
De afhandeling van een
aanvraag gaat behoorlijk
snel, binnen veertien
dagen, nadat er een
bezoek gebracht is, kan er
een besluit genomen zijn.
De toekenning van een
pakket is maximaal voor
een half jaar. Dan gaat de

Ook Edith bekijkt de
aanvraag op eventuele

vrijwilliger op herintake en
bespreekt de stappen die
gezet zijn. Is er hulp
gezocht?
Zijn er oplossingen in
zicht? Iemand kan
maximaal 3 jaar van de
voedselbank gebruik
maken.

Opvolger
Edith van der Slikke stopt
per 1 juli bij ZorgDat.
Gelukkig is er een
opvolgster gevonden:
Sanne Bekkema (27 jaar).
Sanne heeft bij het
ziekenhuis St. Jansdal
gewerkt en heeft
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daarnaast een studie
maatschappelijk werk
gedaan. Ze heeft op
diverse plekken stage
gelopen en kent de wereld
van schuldhulpverlening en
maatschappelijk werk vrij
goed. Ze is bovendien een
Harderwijkse en beschikt
over een aanzienlijk een

netwerk. We wensen haar
veel succes en hopen dat
de samenwerking net zo
prettig gaat als met Edith.
We hebben Edith
uitgezwaaid en ook haar
het allerbeste toegewenst.

Acties
Het Ontbijt van Ermelo
heeft € 400,- voor de
voedselbank opgebracht.
Dit ontbijt werd op 28 mei
gehouden.

Op 20 juli zal een groep
van ongeveer 17 tieners,
die op kamp zijn in de
Aalbertshoeve, een
ochtendje komen helpen.

Alle Puttense kerken
hebben op 5 juni
jongstleden een
inzameling gehouden voor
de voedselbank.

Voor cliënten is op 3 en 5
augustus gratis een
knipservice bij het Leger
des Heils en Zorgdat.

Op 26 juni mochten 50
cliënten gratis naar Circus
Sijm in Zeewolde.
Op 5 juli ontvingen wij de
cadeaus van Stichting
Leuk Gelukt. Rugzakken
voor de jongens en
strandtassen voor de
meiden.

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

Op 6 augustus organiseert
de Veluwade in Hierden
een kindermiddag.
Hiervoor worden o.a.
kinderen van de
voedselbank uitgenodigd.

Vrijwilliger

Bezoek onze website!
Ga naar:

Vrijwilliger worden is een kunst
Vrijwilligers krijgen is een gunst
Vrijwilligers hebben is een geluk
Vrijwilliger blijven een meesterstuk
Want vrijwilliger zijn
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden, maar niet gebonden
Is onbetaalbaar, maar niet te koop
Is positief denken en doen met als doel
Voor de ander en jezelf een goed gevoel
Want daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven goed
Waar men blij en ongedwongen
Alles voor elkander doet
Een zacht blik, een goede daad
Een vriendelijk woord, een blij gelaat
Al lijkt het soms weinig wat je doet
Je geeft veel meer dan jezelf vermoedt
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
Want iedere vrijwilliger is hard nodig.

www.voedselbankharderwijk.nl

Wie vindt het leuk om mee
te denken over de invulling
van ons 10-jarig jubileum
voor de vrijwilligers op
1 oktober aanstaande.
Je kunt je hiervoor opgeven bij
Anje Vòòr 15 juli.
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“Wist u dat wij iedere maand
bijna € 1000,- ontvangen
van particuliere donateurs”

