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2018 is begonnen…
We kijken terug op een
leuke en gezellige
“eindejaarsborrel” in de
voedselbank. Het was
druk, fijn dat er zoveel
mensen waren. Elkaar
even ontmoeten, dank je
wel zeggen en van
enkelen van ons afscheid
nemen.
Gerrit Hoeve en Rien van
Gilst waren er graag bij
geweest, maar hun
gezondheid liet het niet
toe. Gelukkig zijn voor hen
de vooruitzichten positief.
Ze hopen toch in 2018
weer mee te kunnen
doen. Dick Poth werd kort
daarna plotseling ernstig
en ziek en belandde in het

ziekenhuis met een forse
longontsteking. Gelukkig
kon hij met de kerstdagen
weer naar huis en ook hij
herstelt langzaam maar
zeker.
Anje herstelde ook weer
voldoende om er in
december bij te kunnen
zijn, maar we zullen in
2018 afscheid van haar
nemen. Antoinette
Walenberg gaat de rol van
Anje overnemen. De
maanden januari en
februari zullen in het teken
staan van kennismaken
en inwerken en van
overnemen van taken. Dat
zal voor iedereen even
wennen zijn. En zo gaan

We verwelkomen……
Mijn naam is: Antoinette
Walenberg. Ik ben
geboren en getogen in
Eindhoven. Sinds 1973
woon ik in Harderwijk. In
mijn werkzame leven was
ik tot aan mijn pensioen in
2013 hoofd/manager van
de Afdeling Radiologie
van het ziekenhuis St.
Jansdal.

Redactie:
Annemarie van Voornveld

Eind vorig jaar zag ik een
vacature voor een
algemeen coördinator bij
de Voedselbank. De
profielschets sprak mij

aan en had
overeenkomsten met mijn
functie in het St. Jansdal.
Maar in het bijzonder trok
mij het werken met en voor
mensen, enorm aan. Per 1
januari 2018 vervul ik de
functie van algemeen
coördinator van de
Voedselbank. De komende
tijd hoop ik zicht te krijgen
op het reilen en zeilen van
de voedselbank.
Graag ontmoet ik je!
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we het nieuwe jaar weer met
spanning en verwachting
tegemoet. Wat zal het ons
brengen? We wensen elkaar
een goed 2018 toe, in het
persoonlijke leven, maar ook
in het gebeuren rondom de
voedselbank.
Matty.

Kijk eens mee…

Kinderen
De komende maand
komen er weer meerdere
klassen en groepen
kinderen kijken en helpen
op de voedselbank.

Bij deze nieuwsbrief doen
we een lijstje van namen
van vrijwilligers en het jaar
waarin ze volgens ons
begonnen zijn. We zeiden
het al: in het begin is er
niet met overeenkomsten
gewerkt.

Twee klassen van de
Prins Willem
Alexanderschool en
kinderen van de club van
de kerk van Hierden, van
het Visnet. Zo leren
kinderen al jong dat we
met elkaar ook iets
kunnen betekenen voor
een ander.

De jaartallen zijn van de
overeenkomsten
overgenomen, maar
mogelijk was iemand al
langer actief voor de
voedselbank. Dat horen
we dan graag.

Nieuwe toelatingscriteria
Het heeft al in diverse
kranten gestaan, maar de
voedselbanken hebben de
toelatingsnormen per 1-12018 aangepast. De
landelijke vereniging heeft
ervoor gekozen toe te
werken naar de NIBUD
normen. NIBUD heeft
berekeningen gemaakt en

normen opgesteld voor
wat mensen nodig hebben
om financieel rond te
kunnen komen. De
nieuwe criteria voldoen
nog lang niet aan die
normen, er zullen in de
toekomst nog wel enkele
aanpassingen volgen. De
aanpassing moet stap

voor stap gebeuren. Op de
website van de voedselbank
staan de nieuwe criteria met
een toelichting.
www.voedselbankharderwijk.
nl/hulp vragen

Acties
VV Zwart-Wit heeft bij de
Harderwijker Wintercup
voedsel ingezameld op 29
december jl.
De opbrengst van de
levende kerststal in Putten
heeft het mooie bedrag
van € 250,- opgeleverd.
Beautysalon Mooi Mens
heeft 150 verwenpakketjes
beschikbaar gesteld.
Miradenture Tandtechniek
uit Ermelo heeft een aantal
Hema bonnen
geschonken.

Rotary Harderwijk/Oud
Groevenbeek gaf met kerst
iedere jongere tussen 12 en
17 jaar een Bol.com-bon
cadeau.
Via het distributiecentrum in
Arnhem ontvingen wij
Jumbo-kerstpakketten. Net
als een aantal
kerstpakketten van
particulieren en bedrijven.

Stentor (lezers helpen
lezers). Kreeg toen zoveel
zegels dat hij spontaan
door is gaan sparen voor
de voedselbank met als
resultaat 7 pakketten.
Onze gulle gever stelde
met kerst voor iedereen
bloemkool, gehakt
/varkenshaas beschikbaar.
En in deze januarimaand
voor iedereen o.a. een
erwtensoeppakket.

Meneer vd Hoorn uit
Harderwijk kwam zegels
tekort voor zijn eigen
bonipakket, had hiervoor
een oproep geplaatst in de

We ontvingen een aantal
gehaakte knuffels.
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