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Afscheid
De maand december staat
dit jaar bij ons in het teken
van afscheid nemen.
Ja, we nemen afscheid
van het jaar 2017. Een
jaar waarin weer veel is
gebeurd. In januari
stonden we stil bij ons 10
jarig bestaan. In 2016
bestond de voedselbank
10 jaar. Inmiddels dus
bijna 12 jaar, een hele
lange periode. Anje en
Diane hebben, samen met
anderen, de voedselbank
opgericht. Samen hebben
ze er ook ontelbaar veel
uren in gestopt.
Anje heeft nu, aan het
einde van dit jaar, moeten
besluiten om haar
werkzaamheden stil te
leggen. Een moedig en
heftig besluit, als je weet
hoeveel dit werk voor
Anje betekende. Op dit
moment is er nog geen
zicht op een opvolger. We
vragen jullie nogmaals
goed om je heen te kijken:
is er iemand die je kent en
hiervoor in aanmerking
zou kunnen komen,
schroom dan niet, maar
spreek hem of haar aan
en vraag het concreet. Het
afscheid van Anje komt in
het voorjaar wel.

Redactie:
Annemarie van Voornveld

De formele datum, waarop
Anje stopt is 1 januari
2018.

We nemen afscheid van
Ab Haaima. Hij heeft het
uitdeelpunt in Ermelo
opgericht en zo de
voedselbank bereikbaar
gemaakt voor de inwoners
van Ermelo. Met een
groep vrijwilligers, met
veel hulp vanuit de
kerken, maar ook van
ondernemers en
betrokkenen heeft hij de
voedselbank in Ermelo
een gezicht gegeven. Er is
in Ermelo een grote
betrokkenheid op de
voedselbank. Er worden
regelmatig acties
gehouden. Fijn, dat je dat
al die jaren hebt willen en
kunnen doen Ab. Gijs gaat
het coördinatie stokje van
je overnemen. Om die
reden zal Gijs zijn
bestuurszetel een keer
opgeven. We zoeken dus
een opvolger in het
bestuur, uit Ermelo.
We nemen verder
afscheid van Irene
Aukema. Irene begon met
het maken van roosters,
maar heeft het laatste jaar
de taken van Diane
overgenomen en
tegenwoordig samen met
Desiree de uitdeling van
pakketten in Harderwijk
verzorgt.
Verder nemen we nog
formeel afscheid van
Geert v.d. Belt, die in juni
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is gestopt met zijn
werkzaamheden. Ook Geert
heeft een lange staat van
dienst.
Jan Haveman heeft een
aantal jaren meegewerkt,
maar vond weer een baan.
Evenals Henk de Haan.
We gaan afscheid nemen
van Hans Koornstra.
Enkele vrijwilligers begonnen
dit jaar enthousiast met het
werk in de voedselbank,
maar moesten om allerlei
redenen toch weer stoppen.
Soms was het een om goede
reden, soms waren er
tegenvallers. Dat is niet fijn
voor ons, maar zeker niet
voor de betrokkene.
Enkelen van ons werden
getroffen door langdurige of
ernstige ziekte. Wij wensen
hen veel sterkte toe en hopen
op een voorspoedig herstel.

We hopen elkaar te
ontmoeten op
vrijdagmiddag
15 december.
Al was het alleen maar om je
kerstpakket op te halen!
Doen hoor! Maar toch ook
om al dit afscheid mee te
maken.
Tot 15 december!
Matty.

Even voorstellen: nieuw bestuurslid Putten
Mijn naam is Johan
Goettsch. Sinds een woon
ik in Ermelo.
Hiervoor heb ik 34 jaar in
Putten gewoond.
Ik ben geboren en
getogen in Putten. Sinds
1969 ben ik getrouwd met
Diny en toen ook
‘begonnen’ in Ermelo aan
de Horsterweg. Wij
hebben 2 zoons en 1
kleinzoon.
Mijn werkzame leven heb
ik doorgebracht in

Wageningen bij ILOB en
Denkavit in Voort-huizen.
Mijn takenpakket bestond
uit het begeleiden van
vertegenwoordigersrelatie
s en het werven van
nieuwe klanten.
Dierenartsen behoorden
ook tot mijn ‘doelgroep’
met hen sprak ik de
leveringsvoorwaarden af,
van diensten en
diergeneesmiddelen.
Mijn werkgebied was de
laatste jaren geheel
Nederland met de nadruk

op Gelderland en NoordBrabant.
Ik ben sinds 2009 gestopt met
werken.
Mijn hobby’s zijn: sport, natuur,
reizen, zingen en lekker eten.

Sinterklaas 2 december
Sinterklaas kwam bij KokExperience. Het was een
spetterend feest met film
en speelparadijs.

Training…..
We hebben 15 reacties
gehad op onze vraag wie
mee zou willen doen aan
een training “omgaan
met agressie”.
Dat aantal is meer dan de
moeite waard om er

serieus werk van te
maken. Ik hoop dat we in
het voorjaar met een
concrete datum kunnen
komen en dat er dan ook
een aantal mensen
gebruik kan maken van dit
aanbod.
Dit wordt dus vervolgd!

Van de landelijke vereniging:
Nauwelijks klachten
Afgelopen half jaar ontving
de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit slechts
7 klachten over
voedselbanken.
Deze zijn door hen
allemaal ongegrond
verklaard.
Complimenten aan alle
collega’s! Nauwelijks
klachten
Vanaf 4 december kunnen
klanten van Supermarktketen Dirk hun statiegeld
bon

weer doneren aan de
voedselbank.

Jarige Job is klaar voor een
volgende stap en daarom
breiden zij de leeftijdsgrens uit.
In het begin is er bewust voor
gekozen om verjaardagsboxen
voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar aan te bieden.
Voor deze leeftijdscategorie is
namelijk het trakteren
op school het belangrijkst en
zichtbaarst. Vanaf februari
2018 zullen alle kinderen van
voedselbankklanten een
verjaardagsbox ontvangen.

Jarige Job verruimt
leeftijdsgrens
Momenteel wordt meer dan
40% van alle Jarige Job
verjaardagsboxen verdeeld
via de voedselbanken. Dat
zijn 1.200 stuks per maand!
Stichting Jarige Job is
dan ook blij met de
samenwerking en de
kracht van het logistieke
netwerk van de
voedselbanken.

Ook wij krijgen maandelijks de
dozen.
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Cliënten
Het aantal stijgt licht. De
Landelijke Vereniging
heeft de toetsingscriteria
per 1-1-2018 weer iets
verruimd. (ze komen op
de website)
Het kan zijn, dat daardoor
het aantal iets toeneemt.
We voldoen nog lang niet
aan NIBUD normen. De

Vereniging streeft er naar
om over vier of vijf jaar
volgens de NIBUD norm
te kunnen uitdelen.
We deelden op 24
november 178 kratten uit.
De kratten zijn telkens
goed gevuld. We krijgen
veel van particulieren
(kerken), maar ook vanuit

Arnhem, het regionale
distributiecentrum, van diverse
supermarkten, kaashandels,
eierhandels, boeren in de
polder enzovoort.
Dagelijks rijden onze auto’s uit
om producten op te halen.

We verwelkomen:……
Niels van Grunsven
(schoonmaken), Cees
Hordijk (chauffeur), Hans
de Heer (chauffeur).
Niels Post (dinsdag
sorteren), Nico Hagen
(chauffeur) , Hans de Heer
(chauffeur), Ali Schuchard
(cadeaus), Siemen Bas
(inpakken), Chris Looman
(uitdelen), Tjitske de Ruiter

(inpakken), Geeke Huizing
(inpakken), Wim en Elly van
der Linden (vervangen Irene,
cliëntenlijsten uitdelen),
Willem Oosterheerdt
(chauffeur).

De Rotary Ermelo hield op
24 en 25 november een
inzameling bij Albert Heijn
in Ermelo.

soep, potten jam, potten
groenten. Verse andijvie,
drumsticks, leverworst:
geweldig!

Dankdag in de kerken leverde
uit Ermelo en Putten 175 goed
gevulde kratten. We kunnen er
weer even tegen.

Het Burger Weeshuis
stelde kaarten beschikbaar
voor onze cliënten voor het
jubileumconcert van
Swinging Squabble op 25
november in Theater
Harderwijk.

Het Burger Weeshuis
schenkt kerstkransen aan
onze cliënten.

In Putten zamelen de kerken
voedsel in op 16 en 17
december aanstaande.

Aan het eind van dit jaar
verwelkomen een aantal
vrijwilligers in
verschillende functies
(een aantal is al enige tijd
actief, maar nog niet
genoemd in de
nieuwsbrief:
Henk van den Berg
(brengt op vrijdag de
pakketten naar Ermelo),

Regelmatig komen leerlingen
op donderdagavond hun
maatschappelijke stage
invullen. We zijn blij met hun
hulp!

En verder……

Van een gulle gever uit
Ermelo ontvingen wij weer
veel producten: blikken

Rotary Harderwijk/Oud
Groevenbeek hiep een
avond mee en voert op dit
moment actie voor de
voedselbank. We wachten
het af.
Leuk Gelukt zorgt weer
voor een pakje voor de 13
tot 16 jarigen.
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