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Het jaarverslag is weer
verschenen en het is al zoveel
mogelijk rondgebracht. Dit keer
hebben we voor een andere
vorm gekozen: kort maar
krachtig. We geven d.m.v.
plaatjes en cijfers een overzicht
van de “uitkomsten” uit 2018.

Het blad kan door kerken, scholen,
bedrijven en verenigingen gebruikt
worden als poster.

Er is ook iets fout gegaan……
In het jaarverslag staat aan de
zijkant vermeld wie
“stakeholders” zijn van onze
Voedselbank: de coördinatoren
en bestuursleden, want zij
vormen een aanspreekpunt voor
diverse lezers. Tot onze spijt
staat bij de naam van Paul
Combee “coördinator
versproducten”. Dat is wel heel
karig als je weet wat Paul
allemaal doet. In de eerste plaats
is hij coördinator vervoer, als duo
met Dick Poth. Paul regelt de
roosters voor het ophalen van
producten bij kerken,
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particulieren, bakkers,
supermarkten, bedrijven in de
polder, uit Arnhem, enzovoort. Hij
zorgt voor de aanname en het
inwerken van nieuwe chauffeurs en
hij rijdt zelf ook regelmatig een
ronde. Daarnaast is hij ook nog
verantwoordelijk de voorraad in de
vriezer en helpt op vrijdagmorgen
bij het uitdelen.
Kortom, de omschrijving in het
jaarverslag is een ernstige misser,
waarvoor onze excuses. Er had
moeten staan: coördinator logistiek
en vervoer.

Vrijwilligersuitje
Veel werk bij onze Voedselbank
gebeurt op de achtergrond en
met zeer grote regelmaat.
Soms werken mensen in kleine
groepjes met elkaar, maar ook
heel vaak alleen. En wat zie je
daarvan? We zouden een lange
lijst kunnen maken van mensen
die zich wekelijks, soms meer
dan vier per week inzetten. Met
elkaar vormen we een hecht
fundament onder het bedrijf
Voedselbank.
Het is op geen enkele manier
mogelijk om iedereen die
waardering te geven die nodig is,
maar toch willen we jaarlijks met
elkaar hieraan aandacht geven.

Dringend gezocht
Daarom is op 6 juli ons jaarlijks
vrijwilligersuitje. Deze keer gaan we
Harderwijk in. Eerst gezellig
koffiedrinken bij de Oude
Synagoge, daarna een
stadswandeling en een lunch bij
Monopole. Velen hebben zich al
aangemeld; mocht je dit nog niet
hebben gedaan doe het dan alsnog
(vòòr aanstaande woensdag!).
En ook als je alleen bij een bepaald
onderdeel wilt aansluiten kan dat:
laat dat dan ook even weten.
(penningmeester@
voedselbankharderwijk.nl

Er heerst wat stilte rondom de
nieuwbouw. Maar…. schijn
bedriegt….er wordt nog steeds
druk getekend en gerekend.
Gaat het allemaal lukken? Wat is
er nodig? Hoe zetten we het op?
We raden jullie aan om het
filmpje van de Voedselbank in de
Hoeksche Waard eens te
bekijken:
https://www.youtube.com/watch?
v=3kBIjJOCL0I
Vooral de opmerking: “In de rij
staan? Het lijkt de Tweede
Wereldoorlog wel” is er een om
over na te denken.

We zijn nog heel dringend op zoek naar
een opvolger voor Riet (coördinator
opslag) en voor Channa (schoonmaak
woensdag). Is het iets voor jou? Of ken je
iemand, waarvan je denkt: dat zou zij of hij
wel kunnen doen. HELP ONS MEE
ZOEKEN! Vaak moet je het hebben van
een persoonlijk contact.

Vrijwilligersnieuws
Nieuw:
Henk Dik gaat op
Simone van Beek is vrijdagmorgen helpen
onze adviseur
met thuisbezorgen
voedselveiligheid
van pakketten.
Philip Weller is een
nieuwe ‘intaker’

Acties
Nieuwbouw?

Op de oproep voor diverse vrijwilligers
hebben enkele mensen zich gemeld voor
de vacature van intaker. En Henk Dik
meldde zich om op vrijdag te helpen bij het
rondbrengen van pakketten.
Maar ……..

Op 11 mei is bij de
Gereformeerde Gemeente in
Ermelo een inzameling
gehouden.
17 juni: 55 kratten zijn gevuld
door leden van de
Gereformeerde Kerken en de
Hervormde Kerk in Putten
Op 15 juni zijn 110 kratten
koeling en diepvries opgehaald
bij de Albert Heijn in Putten. De
coördinatie was in handen van
Paul en is uitstekend verlopen.
Door Riet en haar team (samen
met Progressief Ermelo) in de
stellingen geplaatst. Weer een
hele klus door hen geklaard
23 juni: 25 kratten gevuld in de
Andreaskerk in Putten.

30 juni is er ingezameld in Ermelo:
Westerkerk, Zecharja, Rooms
Katholieke Kerk en de Ned.
Gereformeerde Kerk.
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