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‘Bestuursnieuws’

NIEUWSBRIEF

Een artikeltje schrijven voor een nieuwsbrief in Coronatijd, je denkt dat doe je
even. Niets van dat alles is waar. In de
media wordt dagelijks hierover gesproken
en geschreven. Nu het virus lijkt af te nemen, denken veel mensen dat het wel zal
loslopen en lappen zij de regels inmiddels
aan hun laars.
Privé houden mijn echtgenote en ik ons
wel zoveel mogelijk aan de regels. Dit
komt ook omdat mijn vrouw in de zorg
werkt. Ook tijdens een fijne vakantie op
een camping in Twente hebben wij ons
hieraan gehouden en met verbazing naar
mede-campinggasten gekeken die dit niet
meer zo nodig vonden. Mijn moeder van
bijna 86 is na een half jaar weer een aantal
dagen komen logeren in Harderwijk, voor
haar een vakantie, en ook hier houd je je
zoveel mogelijk aan de regels.
Ook wij als de voedselbank hebben nog
steeds te maken met de Corona-maatregelen. Bij het samenstellen en de uitgifte
van de pakketten wordt goed gelet op het
toepassen van de Coronaregels en gelukkig, iedereen houdt zich eraan en begrijpt
dit. Dit zorgde in de afgelopen tijd voor
extra inspanningen van onze vrijwilligers
en voor een aantal vrijwilligers betekende
dit een tijdje niet meedoen (omdat zij tot de
risicogroep horen). Als blijk van dank voor
de inzet en het begrip voor de veranderingen, hebben de bestuursleden bij iedere
vrijwilliger een bloemetje bezorgd.
De aanvoer van levensmiddelen en financiële ondersteuning is voldoende, waardoor
wij wekelijks de voedselpakketten kunnen
verstrekken, zoals onze cliënten van ons
gewend zijn.
De afgelopen maanden heeft het bestuur
weer fysiek kunnen vergaderen. Wij mochten voor onze vergaderingen gebruik maken van de vergaderruimte in de pastorie
van de Plantagekerk aan de Stationslaan.
Hierdoor konden wij de 1,5 meter afstand
toepassen.

De afgelopen maand hebben zich nog
andere ontwikkelingen voorgedaan. Zo is
uiteindelijk de wens in vervulling gegaan
om een eigen koelwagen aan te kopen.
Dankzij sponsoren hebben wij dit kunnen
realiseren. De wagen staat nu bij Carrosseriebedrijf Harderwijk om deze om te
bouwen naar een koelwagen. De verwachting is dat de koelwagen medio augustus in
gebruik kan worden genomen. De wagen
zal aan de buitenzijde worden voorzien
van ons logo en de logo’s van de sponsoren. Met de komst van de koelwagen zal
één van onze andere auto’s naar Ermelo
gaan en de oude Ermelose auto, de Ford
Connect, worden verkocht. Hierdoor is ons
wagenpark weer up-to-date.
Eveneens zijn wij in de afgelopen maand
druk geweest met de voortgang van de beoogde nieuwbouw. Er zijn door de Corona
regels, diverse videogesprekken geweest
met wethouders van Harderwijk en de
eigenaar van het pand. De voortgang bij
de gemeente verloopt moeizaam. De gesprekken zullen na het zomerreces van de
wethouders een vervolg krijgen.
Tenslotte; Ik wens een ieder die de komende maand op vakantie gaat, maar uiteraard
ook een ieder die thuisblijft een fijne periode toe, let goed op jezelf en je omgeving
en tot binnenkort.
Houd vol.
Coen van Woerkom, voorzitter.

Een aantal acties en donaties
juni 2020
- Groep 3a van Basisschool De Bron zijn
beziggeweest met burgerschap en hebben
2 dozen met producten ingezameld
- Op 27 en 28 juni heeft de Andreaskerk,
in samenspraak met alle kerken in Putten,
een inzamelingsactie gehouden in de vorm
van een ‘drive-in’. Het resultaat is 65 kratten met producten.
- Wekelijks zamelen bewoners van de
Meerkoetmeen producten in: ongeveer 9
kratten per week.
juli 2020
- Eindexamenkandidaten van het CCNV
konden dit jaar niet zoveel feest vieren als
normaal. De eindexamencommissie deed
een oproep om te doneren aan de Voedselbank. Het bestuur van de school heeft
ook bijgedragen en het resultaat was 3.350
euro. Fantastisch initiatief!
- Dankzij het Burger Weeshuis en de
Stichting Armoedefonds krijgen alle kinderen vanaf 12 jaar een schoolspullenpas ter
waarde van 50 euro uitgereikt.
- De diaconie van de Protestantse Gemeente Harderwijk en Hierden reikt 100
vakantietasjes uit voor de kinderen van 4
t/m 11 jaar.
- Rabobank Harderwijk geeft aan alle Harderwijkse gezinnen van de Voedselbank
een cadeaubon van 10 euro.
augustus 2020
- eind augustus wordt een inzamelingsactie
bij Albert Hein gehouden; in Putten, Ermelo
en in Harderwijk.
- Dankzij de tijdelijk coördinatie van Stichting Present kon in de afgelopen maanden
de wekelijkse inzameling, die normaal
gesproken via de zondagse kerkdiensten
verliep, doorgaan in aangepaste vorm. De
kerken openen langzaamaan hun deuren
weer en vanaf nu zal de coördinatie weer
via de Voedselbank gaan verlopen. Ruud
Gooijaerts (coördinator opslag) zal het
stokje weer overpakken van Annemieke
ten Hove van Stichting Present.

Verklaring omtrent
gedrag voor
bestuur en algem
een coördinator
Onze Voedselbank
onderschrijft de inte
griteitscode van Vo
edselbanken Nede
rland. Daarin staat da
t alle bestuursleden
en de algemeen co
ördinator van de
voedselbank een po
sitieve Verklaring
omtrent het Gedrag
(VOG) aanvragen.
Dit zullen wij doen.
Het is geen verplic
hting dat alle vrijwilli
gers zo’n verklaring
aanvragen.

Armoede in Nederland
Met het huidige kabinetsbeleid neemt de
armoede in Nederland de komende jaren
met ruim een kwart toe. De stijging van
armoede komt met name door de verlaging
van de bijstand tot en met 2035.
Dit terwijl armoede in Nederland een
hardnekkig probleem is, dat de kwaliteit
van leven voor circa één miljoen mensen
dagelijks ondermijnt. Dit is nog zonder de
effecten van de coronacrisis mee te rekenen. Gerichte maatregelen om armoede
te verminderen zoals de verhoging van de
bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en
vaak banen blijkt uit het zojuist verschenen
onderzoek Kansrijk Armoedebeleid van het
Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP).

