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Vanmorgen (vrijdag 19 april)
kregen wij onverwacht bezoek
van de inspecteur van
inspectiebedrijf Houwers in
verband met de
voedselveiligheid.
Zijn oordeel was dat wij aan alle
kanten voldoen aan de eisen

Ontwikkelingen
De berichten in de media zijn
duidelijk: de Voedselbank blijft
groeien in heel Nederland. En dat
in een tijd dat het economisch
beter lijkt te gaan. Ook onze
Voedselbank heeft te maken met
een langzame groei van het
aantal cliënten, de weg naar de
Voedselbank wordt door steeds
meer mensen gevonden.
Afgelopen vrijdag maakten we
208 pakketten klaar.
Op landelijk niveau is de
Voedselbank steeds bezig met
afspraken met grote leveranciers
en supermarkten om
voedselverspilling tegen te gaan.
Dit heeft ook effect op hoe onze
Voedselbank functioneert.
Steeds vaker maken wij
afspraken met de lokale
supermarkten om een aantal
keren in de week spullen op te
halen. Zo verandert de aanvoer
van artikelen en komt er
bijvoorbeeld meer vlees en
groente beschikbaar.

Redactie:
Annemarie van Voornveld

Met elkaar spelen we op deze
ontwikkelingen in en passen we
de manier van werken aan. Van
de vrijwilligers wordt veel
gevraagd op het gebied van
voedselveiligheid; temperatuur
meten/stikkeren en alles opslaan.
Hieraan wordt serieus gewerkt!
En met resultaat: 100 punten.
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(100 punten) en dat wij GROEN
zijn!
Super! Alle inspanningen om het
goed te doen zijn beloond.
Iedereen hartelijk dank voor de
inzet en bijdrage om dit voor elkaar
te krijgen.

Een paar weken geleden lieten we
jullie weten over de ontwikkelingen
van eventuele nieuwbouw.
‘Buurman’ en ‘eigenaar’ Nico
Hoegee heeft gesprekken gevoerd
met de gemeente en die zijn zeer
positief verlopen. Op dit moment is
het afwachten op het definitieve ‘ja’.
Wanneer het definitief doorgaat
kunnen we gaan kijken hoe kunnen
we een Voedselbank ‘voor de
toekomst’ neerzetten. Hierbij
rekening houdend met
ontwikkelingen die zich nu
voordoen, maar vooral rekening
houdend met de klant. Hoe kunnen
wij de klanten ten dienste zijn in de
tijd dat zij het even zelf niet redden.
Een klein groepje heeft bezoeken
gebracht, o.a. aan de Voedselbank
ik Huizen, waar we gesproken
hebben over een marktsysteem,
maar ook over een winkelsysteem.
Ook is Apeldoorn en Arnhem
bezocht. In Apeldoorn maakt men
de omslag naar een winkelsysteem
en in Arnhem hebben we het
systeem zien functioneren. Zeer
indrukwekkend.
We houden jullie op de hoogte van
de ontwikkelingen en uiteraard
houden wij ons aanbevolen voor
ideeën en suggesties!
Groet namens bestuur en
coördinator,
Matty

Informatie Voedselbanken in Nederland

Informatie voor nieuwe cliënten vernieuwd
Wanneer iemand voor het eerst
kennismaakt met de Voedselbank,
komt er veel informatie op hem of
haar af.
We hebben deze informatie in een
nieuw jasje gestoken.

Vrijwilligersnieuws
Vertrokken:
Rien van Gilst,
chauffeur
Imilke de Boer,
dinsdagmiddag
voedselopslag.

Nieuw:
Harry Frevel, opslag
dinsdagmiddag en
Chauffeur.
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Acties
Ook dit jaar zijn er weer
ontzettend veel DE-punten
verzameld. 800.000 in
totaal. Dit betekent dat wij
1644 pakken koffie hebben
ontvangen. Jikke Kleefman
uit Ermelo heeft ze
allemaal geteld: wat een
monnikenwerk, ontzettend
bedankt!
Eind maart hebben de
leerlingen van
Groevenbeek in Ermelo en
Putten ontbijtspullen
ingezameld.
In april is door
verschillende kerken een
inzamelingsactie
gehouden:
Berea, Maranatha,
Evangelie Gemeente en
Christelijk Gereformeerde
kerk.
De jaarlijkse biddag
inzameling in Putten en
Ermelo leverde een
recordaantal (220!) kratten
op. Alex Kleinen en zijn
Progressief Ermelo heeft
samen met de Christen
Unie op 14 maart alles
uitgezocht en in de
stellingen gezet.

Op 6 april was groep 6 van
CBS De Rank op bezoek.
Zij hadden een
projectweek over voeding
en combineerden dat met
helpen bij de Voedselbank.
Begin april gaf Riet een
presentatie aan groep 4 op
Basisschool De Pelikaan in
Putten. De kinderen
hebben voedingsmiddelen
ingezameld.
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Op 9 april heeft een
groepje vrijwilligers dozen
met melkcups ‘omgepakt’;
teambuilding in een
ontspannen sfeer!
Stichting ’t Arkje heeft ons
€ 3.000,- geschonken.
De opbrengst van het
Langste Ontbijt van Ermelo
(€ 2.100,-) wordt besteed
aan cadeautjes voor
tieners.

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