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Bestuursberichten; afscheid Anje
Afgelopen vrijdag namen we
afscheid van Anje bij Kok
Experience. Mooi, dat er zoveel
mensen waren om haar gedag te
zeggen. We wensen haar veel
goeds toe.
Riet las het volgende gedicht
voor, namens de vrijwilligers:

Lieve jongedame,
Met deze woorden begroette Anja
heel enthousiast
De dames vrijwilligers als zeer
welkome gast.
Vrijwilligers van alle pluimage,
Kwamen ieder met eigen bagage.
Helpen bij een bijzonder project,
Dat was dus lang niet gek.
Een jaar of tien geleden was er
namelijk een troepje,
Die wat bedachten voor een ander
groepje.
Eerst bleef het bij plannen en
woorden
Maar 1 jaar later was Voedselbank
Harderwijk geboren.
Anje door jouw werk als directeur,
werd jij hiervan de grote “auteur”
Jouw grootste drijfveer was
mensen te helpen,
om de grootste nood te stelpen.
De bank kreeg steeds meer klanten,
gelukkig wist het groepje van
wanten.
Vanaf het begin werd dit eigenlijk
je 2de leven
samen met iedereen was er vaak
veel te beleven.
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Samen lachen, samen huilen en hard
werken
Tot zelfs wel buiten de perken.
Op de door jouw ondernomen acties,
kreeg je veel positieve reacties.
Maar wat we eigenlijk tegen jou willen
zeggen,
is niet met woorden uit te leggen.
Als coördinator,
was je de grote motor.
Helaas moest je besluiten om dit geliefde
werk op te geven,
zodat je meer kunt genieten van je verdere
leven.
Ja, zonder voedselbank te moeten leven,
dat zul jij een plekje moeten geven.
Misschien kan dit cadeau zoals we
dachten,
de pijn voor jou iets verzachten.
Lieve jongedame Anje, wij wensen je alle
goeds en Gods zegen.
op je verdere wegen.
Een hartelijke groet van alle vrijwilligers.

Bestuursberichten; en verder……
Op 5 april aanstaande vindt de
training “omgaan met agressie”
plaats. Op basis van de 16
reacties hebben we training
georganiseerd. Wel een beetje
erg jammer dat er nu veel
minder (5) aanmeldingen zijn.
Wil je nog meedoen? Meld je
dan snel! Graag!
De vorige keer schreef ik:
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.
Inmiddels is Antoinette een
bekend gezicht. Ze is met veel

energie aan de slag gegaan
en heeft met de meesten
van ons en ook met onze
activiteiten kennis gemaakt
en voelt zich als een vis in
het water. Fijn, dat
Antoinette zich zo snel
ingewerkt heeft en de
werkzaamheden
voortvarend aanpakt.

Willem Ros, die de belangen
van Ermelo in het bestuur zal
behartigen.
Er staat weer heel wat te lezen
In deze nieuwbrief over de
gebeurtenissen in en om de
voedselbank.
Veel leesplezier,
Matty Moggré

Ook in het bestuur heeft een
wisseling plaatsgevonden. Ik
schreef al eerder dat Gijs
van Norden uit het bestuur
is gegaan, we hebben geen
afscheid van hem genomen,
want hij blijft aan de
voedselbank verbonden als
coördinator Ermelo. In zijn
plaats verwelkomen we

Aangeboden

Vrijwilligersnieuws

Uit het kantoortje van de
voedselbank komen een
paar apparaten
beschikbaar:
- Kopieerapparaat
- Toetsenbord
- LCD-scherm

Als nieuwe vrijwilliger
verwelkomen we:
Jan Buskoeke
Liesbeth Stijkel
Jaap Verburg
Marijke Rijsemus

Heb je belangstelling
hiervoor, neem dan
contact op met Antoinette
(06-2699 0299).

Welkom!

Mochten er geen
gegadigden zijn, dan
brengen we alles naar de
kringloop.
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Nieuwe vrachtwagen

Douwe Egberts-punten

Onze ‘oude’ vrachtwagen
was nodig aan vervanging
toe. Mark was al enige tijd
aan het speuren naar een
andere.
Dat is gelukt en vanaf 24
maart aanstaande zijn wij
de eigenaar van deze
auto.

Ook dit jaar zijn er weer
punten geteld door
Mevrouw Jikke Kleefman.
44 miljoen DE-punten,
daarvoor kregen alle
Voedselbanken Nederland
90.000 pakken koffie
terug.

Mark bedankt voor jouw
inspanningen!

In Ermelo hebben wij
560.000 ingezameld wat
recht geeft aan 1148
pakken koffie voor de

Voedselbank Harderwijk,
Ermelo en Putten, deze
koffie zal in week 11 - 2018
worden opgehaald.
Onze dank gaat uit naar
mw. Jikke Kleefman, die dit
ook weer enkele jaren
verzorgt. Dank daarvoor!

Bezoek uit Oost-Europa
Van de organisatie ‘Kom
over en help’ kregen wij
het verzoek of wij een
groep uit Oost Europa
konden ontvangen. Deze
groep werkt samen met
Kom over en help aan
projecten in Oost Europa.

Met veel genoegen
hebben wij hen ontvangen
bij onze Voedselbank en
we hebben over en weer
kennis uitgewisseld.
Het was een bijzondere
ontmoeting!.

Acties
Op 20 januari jl. vierde
Keep Fit van DVS zijn 50jarig jubileum en zamelden
zij € 750,- in voor de
Voedselbank.
Vanaf 18 december t/m 28
januari was het mogelijk
om je 'meer HEMA' punten
te doneren aan de
Voedselbank.
Namens alle deelnemers
schenkt HEMA 700.000
kopjes koffie aan de
Nederlandse
voedselbanken!

Op 19 februari brachten de
kinderen van de club in
Hierden zakken vol
sinaasappels, appels,
bananen en zelfs
ananassen mee. En
hielpen ze de
overgebleven
kerstpakketten uitpakken,
die we van bedrijven
hadden gekregen.

Biddag leverde ook weer
veel producten op vanuit
de kerken. Progressief
Ermelo heeft geholpen
alles een plekje te geven.

De hervormde gemeente
Putten heeft een project
‘Open je ogen’. De
kinderen hebben voedsel
ingezameld

Vanuit de verschillende
kerken worden regelmatig
collecteopbrengsten aan
ons overgemaakt.
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Stichting ’t Arkje uit Ermelo
schenkt ons € 5.000,- .
De Kringloopwinkel uit
Ermelo schenkt € 1.000,-.

Van Stichting Noord-West
Veluwe ontvingen wij
5.100,-.

Aantal klanten bij voedselbanken stabiel
In 2017 boden de
voedselbanken noodhulp
aan 132.500 mensen. Dat
is een lichte afname (2%)
ten opzichte van het jaar
ervoor. Het percentage
kinderen (jonger dan 18
jaar) is gedaald en maakt
34% van het totale
bestand uit. De groep 50+
daarentegen is gegroeid;
van 34 % naar 37 % van
het totaal. Aan het begin
van 2017 werden de
toelatingsnormen bij de
voedselbanken iets
verruimd. Dit heeft niet tot
groei van het aantal
klanten geleid. Wel zagen
de voedselbanken de
samenstelling van het

klantenbestand
veranderen.
Voedselbanken zien meer
ouderen een beroep doen
op voedselhulp. Deze
groep lijkt niet te profiteren
van de toename in
werkgelegenheid.
Toename aantal klanten
dat na drie jaar nog steeds
afhankelijk is van noodhulp
Eén van de uitganspunten
van de voedselbanken is
dat klanten naast voedsel
ook een
hulpverleningstraject
krijgen aangeboden. Doel
daarvan is mensen zo snel
als mogelijk weer
zelfstandig te laten
functioneren. Onze

voedselhulp moet tijdelijk zijn.
Het percentage klanten dat
na drie jaar nog steeds
afhankelijk is van onze
voedselhulp is gestegen van
6% (2015) naar 9% (2016) tot
12% in 2017. Dit lijkt in
overeenstemming met de
rapportage van het CBS
(17.01.2018) dat het aantal
mensen in langdurige
armoede verder is
toegenomen. Per 1 januari
2018 zijn de toelatingscriteria
van de voedselbanken fors
verruimd. Daarmee wordt de
noodhulp toegankelijk voor
een grotere groep mensen in
de samenleving die onder de
armoedegrens leven.

Voedselbank
Harderwijk
Postbus 478
3840 AL Harderwijk
E-MAIL:
info@voedselbankharderwijk.nl

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