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NA DE ZOMER.....

NIEUWSBRIEF

De zomer is de tijd dat de meeste mensen een stapje terug doen, op vakantie gaan
en nieuwe energie opdoen. Voor de Voedselbank is het eigenlijk nooit vakantie. Iedere week werken we hard om de ruim 500 mensen in Harderwijk, Ermelo en Putten van een voedselpakket te voorzien. Op dit moment is het zo dat de aantallen
zich wat lijken te stabiliseren. Een nieuw seizoen staat voor de deur. We kennen
inmiddels de klappen van de zweep: de laatste drie maanden zijn altijd heel druk
en er wordt dan soms veel van onze vrijwilligers gevraagd.
Onder de radar
Volgens de ‘statistieken’ zouden in de drie gemeenten ongeveer 3195 mensen in
aanmerking kunnen komen voor een voedselpakket. We bereiken slechts een klein
deel van hen. De meeste zitten ‘onder de radar’. Hoe bereiken we hen die het nodig
hebben? Er zijn informatiekaartjes die we gaan verspreiden o.a. onder huisartsen en buurtcentra. Help mee... de schaamte te doorbreken; help mensen over de
drempel.

AFSCHEID
Binnenkort neemt Riet
Kombrink afscheid van
de voedselbank. Riet is
bijna 13 jaar vrijwilliger
geweest en heeft de hele
ontwikkeling van onze
voedselbank meegemaakt. Zij was vanaf het
begin betrokken en heeft
ontzettend veel betekend
voor de voedselbank. Van
het ophalen van pakketten in Lelystad tot en
met de verhuizing naar
de Nobelstraat. Ze was
een stille kracht achter
het werk en je kon altijd een beroep op haar
doen. Binnenkort nemen
we afscheid van haar. We
doen dat natuurlijk ook
nog eens dunnetjes over
tijdens onze jaarlijke oudejaarsbijeenkomst.
Riet, ook via deze weg
bedankt voor alles wat je
voor de voedselbank hebt
gedaan!
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NIEUWE VOORZITTER
Matty is al jaren onze
voorzitter. In die tijd
heeft zij heel wat energie
FILMPJE
en enthousiasme in de
‘HOE WERKT
Voedselbank gestoken. En
DE VOEDSELBANK’
geholpen de voedselbank
https://voedselbankennederland.nl/steffie-legt-uit/
verder te ontwikkelen.
Zij heeft aangegeven per
1 januari aanstaande te
willen stoppen!
Jammer, en dat betekent
dat we op zoek zijn naar
een opvolger.
Zoek je mee? Mocht je iemand kennen die dit zou
willen (en kunnen), dan
horen we dit graag!

Eindejaarsbijeenkomst
vrijdag 20 december
16.30 - 18.00 uur
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ZORGDAT
Op 18 september en op
28 november organiseert
ZorgDat /servicepunt
vrijwilligerswerk i.s.m
Stichting Ontmoeting
twee bijeenkomsten voor
vrijwilligersmet de volgende thema’s:
• Bijeenkomst over
huiselijk geweld,
18 september
• Grenzen in vrijwilligers
werk, 28 november
Het aanbod is na te lezen
in de bijlage.

NIEUWSBRIEF

VRIJWILLIGERS
Afscheid:
- Henk Dik: rondbrengen
pakketten
- Joanne Klos: sorteren
op dinsdag
Welkom!
Yes, het is gelukt! We
hebben voor Riet een
opvolger gevonden:
Ruud Goijaert. Hij meldde zich n.a.v. één van
onze oproepen. Hij krijgt
wat meer tijd en wil zich
inzetten voor de voedselbank. Ruud heeft veel ervaring in leidinggevende
functies opgedaan. Riet
kan hem nog inwerken
en dan gaat hij het stokje
overnemen. We wensen
hem veel succes als coördinator.
Marinwa Meints: Zij wil
op dinsdag helpen en ook
op woensdagochtend!
Daar zijn we blij mee!.
Jacco Engelgeer is al even
bij ons aan het werk.
Jacco helpt op donderdagmiddag/avond bij het
klaarzetten van de prodcuten voor de vrijdag.

INTAKERS WELKOM!
Een aantal nieuwe
screeners is bij ZorgDat
van start gegaan:
- Connie van Ham
- Trudy Scheffer
- Fabiënne Thomassen

ACTIES
Landal Heihaas in Putten
heeft het assortiment van
hun winkel gewijzigd en
wij kregen een donatie
met ontbijtartikelen.
Van Basisschool De
Schakel ontvingen we het
‘zendingsgeld’ dat door
de kinderen is ingezameld
in het vorige schooljaar.
Het mooie bedrag van
376 euro!
6 november: Dankdag
28 december: Top 2000
feest De Huifkar in Putten
Vóór het einde van het
jaar staat nog een aantal
acties op stapel o.a.:
- inzamelingsactie
Andreaskerk Putten
- Plusactie Ermelo
- Inzameling AH
Harderwijk
Op 11 oktober is er een
benefietconcert m.m.v. de
Urker Mans Formatie. de
opbrengst is ten behoeve
van Kinderarmoede op de
Veluwe.

WEEK VAN
DE VOEDSELBANK
Week 42, 13 t/m 19 oktober, is uitgeroepen tot
Week van de Voedselbanken, de week ervoor
is het de Week van de
Duurzaamheid.

Er kunnen activiteiten
plaatsvinden die ook de
voedselbank aangaan.
Dat biedt een mogelijkheid om ons “op de kaart
te zetten” zoals dat heet.
Mochten er activiteiten
plaatsvinden waar we
iets mee kunnen, laat het
Antoinette weten!

WIST U DAT......
Soms zijn er van die dingen die zo vanzelfsprekend zijn dat we ze bijna
vergeten. In de nieuwsbrief worden meestal de
acties van een bepaald
moment genoemd, maar
graag even aandacht
voor het volgende:
Al jarenlang gaan onze
chauffeurs langs 12 kerken in Harderwijk. Gemiddeld worden op deze
manier 20 kratten per
week gevuld en opgehaald. Dat betekent
zo’n 1040 kratten
per jaar!
Al dit voedsel wordt
heel trouw meegenomen door de
gemeenteleden
van de Harderwijkse
kerken.

CURSUSSEN
In de Meedeler staan de
cursussen vermeld die
Voedselbanken NL organiseert. Wanneer je
belangstelling hebt voor
zo’n cursus, kun je je melden bij Antoinette.

