November 2016
Jaargang 1, nummer 4

• In memoriam
• 10 jaar
voedselbank
• De dialoog
• Vrijwilligers komen
en vrijwilligers gaan
• Cliënten komen en
cliënten gaan
• 600.000
Nederlanders
langdurig arm
• Acties 2016

In memoriam
We willen deze
nieuwsbrief beginnen met
het stilstaan bij het
overlijden van Tina van
Sligtenhorst.

de operatie getroffen door
een herseninfarct en
eigenlijk niet meer bij
kennis geweest.

We zijn diep geraakt door
haar zo plotseling
overlijden. Tot op het
laatst was ze actief voor
de voedselbank en
nietsvermoedend namen
we tijdelijk afscheid van
haar, want ze werd
opgenomen voor een
operatie. Het zou wel
even duren, zei ze tegen
ons, voordat ze weer
terug zou zijn. Hoe anders
is het gegaan. Tina is na

We kennen en herinneren
Tina als een vrolijke,
actieve vrijwilligster. Ze
hielp vooral op donderdag
en vrijdag. Ze wilde altijd
wel helpen en gaf ook
duidelijk haar grenzen
aan.
Ze hield van de groep
mensen waarmee ze
werkte en heeft met en
voor hen gezellige dingen
georganiseerd. Wat was
ze ook blij met en trots op
haar kleinkinderen!

10 jaar Voedselbank
Geweldig, wat was het
leuk om met elkaar in bij
Kok eXperience onze 10
jaar voedselbank te
beleven. Vooral voor
ouders met kinderen was
er van alles. Maar ook

volwassenen zonder
kinderen konden eerst
genieten van een film en
daarna was er een royaal
en goedverzorgd buffet.
Johan en Tina Kok,
bedankt!

10 jaar Voedselbank ‘De dialoog’
Op 18 januari is er een
avond in de Dialoog in
Ermelo waarvoor
vrijwilligers, cliënten,
netwerkorganisaties,
politiek, scholen en
kerken worden
uitgenodigd. Daar laten
we nog eens zien en

horen wat de voedselbank
doet en voor welke
dilemma’s zij staat.
Welkom allemaal, neem
vriend en kennis mee. Het
programma wordt nog
bekend gemaakt.
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Het was fijn dat er veel
vrijwilligers naar de
uitvaartdienst geweest zijn.
Het heeft de familie goed
gedaan. Anje en ik – Matty waren (toevallig tegelijk) met
vakantie. Helaas.
Wat zullen haar kinderen en
kleinkinderen haar missen.
We wensen hen veel sterkte
toe. En haar familie, we
denken speciaal aan Henny,
haar zus, die net gestopt was
met het werk voor de
voedselbank.

Vrijwilligers komen en vrijwilligers gaan
We zijn blij met en voor
Henk de Haan en Ron
Venema dat ze een baan
gevonden hebben, maar
dat betekent dat ze
minder beschikbaar zijn
voor de voedselbank. We
nemen nog geen afscheid
van hen.

De cadeaus worden
verzorgd door Arielle van
Beek en Marion Boes. Zij
hebben dit overgenomen
van Hennie van de Bor.
Fijn dat dit werk zo
doorgaat!

Cliënten komen en cliënten gaan
Ook onze cliënten komen
en kunnen gelukkig ook
weer gaan.

Op 30 november komt
de Sint weer voor de
kinderen van de
Voedselbank. Het wordt
weer een groot feest !

Het aantal cliënten is
behoorlijk gedaald, maar
is de laatste maanden
weer stabiel en cirkelt
rond de 160. Betere
hulpverlening en meer

banen zijn de belangrijkste
oorzaken.
Het is een landelijk beeld.
Er wordt nu gesproken
over verruiming van de
criteria. De toelating is erg
streng, maar tot op heden
durfde men er niet van af te
wijken, omdat het qua
voedselvoorziening niet
kon. Nu steeds meer

winkelketens vertrouwen
krijgen in de
voedselbanken, zijn ze
bereid hun niet
verkoopbare producten af
te staan.
In de novembervergadering
van de landelijke vereniging
zal er een besluit genomen
worden.

regelmatig twee keer
gereden moet worden om
alle voedsel op te halen.

ontvangen kunnen we de
auto vervangen door een
grotere bestelbus.

Nieuwe bus
In november nemen we
afscheid van de auto die
we in het verleden van
Betecom hebben
gekregen. Deze auto heeft
vele jaren dienstgedaan.

Malibaan 41, Utrecht

Op dit moment is het
echter zo dat er

Dankzij de vele financiële
middelen die we de
afgelopen jaren van
particulieren, bedrijven en
organisaties mochten

Gift: voedsel

Bijzondere collecte

De heer Herman Zandijk
uit Ermelo heeft in oktober
weer een grote
hoeveelheid aan voedsel
geschonken.

Maandag 24 oktober vond
de uitvaart plaats van
broeder Toon van de Ven.
Broeder Van de Ven is
één van de norbertijnen
die zich in 1956 in de
Essenburg vestigden. Hij
was een geziene man in
Hierden en ook in
Harderwijk. De priorij van
De Essenburgh heeft
tijdens de uitvaartviering
in de Catharinakerk een
collecte gehouden,
waarvan de opbrengst
bestemd werd voor de
Voedselbank. We
ontvingen het mooie
bedrag van € 750,-.

Ieder jaar ontvangen we
via hem een groot aantal
voedingsmiddelen.
Geweldig bedankt!
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in de Catharinakerk een
collecte gehouden,
waarvan de opbrengst
bestemd werd voor de
Voedselbank.
We ontvingen het mooie
bedrag van € 798,58.
Bijzonder, dat zij dit
bedrag wilden besteden
aan de Voedselbank.
Daar zijn wij blij mee.

600.000 Nederlanders langdurig arm
In de digitale nieuwsbrief
“Vitamine” van de
Vereniging Voedselbanken
Nederland lezen we het
volgende bericht:
Als gevolg van de
economische crisis is het
aantal mensen in
Nederland dat in armoede
leeft, de laatste jaren flink
toegenomen. Terwijl in
2007 minder dan 850.000
personen een inkomen
onder de armoedegrens
hadden, ging het in 2013
om ruim 1,25 miljoen
mensen. Uit het
onderzoeksrapport ‘Een
lang tekort’ dat het Sociaal
en Cultureel Planbureau
(SCP) op 1 maart 2016

heeft gepubliceerd, blijkt
dat het ook bij langdurige
armoede om een flinke
groep gaat. In peiljaar
2011 bedroeg het aantal
personen dat te maken
heeft (gehad) met een ten
minste drie jaar durende
armoedeperiode bijna
600.000.
Werk is geen garantie om
uit armoede te komen.
Hoewel betaalde arbeid
gewoonlijk wordt
beschouwd als de beste
manier om uit de armoede
te komen, laat het
onderzoek zien dat werk
zeker geen garantie biedt.
Niet alleen bestaat
ongeveer de helft van de

groep langdurig armen uit
werkenden, maar ook is
juist onder werkenden het
aandeel langdurig armen
gegroeid.
Met het werk van de
voedselbank wordt een
klein deel van de mensen
in armoede bereikt. Er is
veel verborgen armoede in
ons land.

Voedselbank
Harderwijk

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

De landelijke vereniging
voedselbanken zou willen
dat meer mensen hulp van
de voedselbank
willen/durven aannemen.
Schaamte zou niet nodig
moeten zijn.

Acties!
16 donderdagochtenden
zijn er leerlingen van
Basisschool Dominicus
Savio in de voedselbank
actief. De school houdt
het hele jaar acties en alle
leerlingen komen een keer
kijken en er ook de
handen uit de mouwen
steken; appels in zakjes
doen, rijst afwegen,
producten op datum
zetten enz. We zijn
natuurlijk benieuwd naar
het eindresultaat.

Op 2 november houden
de kerken in Ermelo en
Putten weer inzameling in
het kader van Dankdag.
Medewerkers van Alcoa,
de fractie van de
Christenunie uit Ermelo
en anderen komen
donderdag 3 november de
producten sorteren en in
de kasten zetten.
TV Gelderland houdt
weer een actie…… 9 tot
15 december.

een muntje, waarmee ze in
de stad in een van de
deelnemende restaurants
het door jou betaalde kopje
kunnen bestellen.

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

De kinderen van
Basisschool De Bron
hebben op Dankdag
voedsel ingezameld.

Op 30 november houdt de
Rotary Ermelo een
inzameling bij Albert Heijn

Reserveer nu alvast de
datum voor de kerstborrel
op 16 december
aanstaande van 16.30 –
18.00 uur!

Wanneer je tussen 12
november 2016 en 28
februari 2017 voor jezelf
een kopje koffie bestelt
kun je een uitgesteld
kopje koffie voor iemand
anders kopen.
Onder andere klanten van
de voedselbank krijgen

3

