September 2017
Jaargang 2, nummer 4

• Lieve vrijwilligers
• Gecertificeerd
• Omgaan met agressie
• Vrijwilligersuitje
• Vrijwilligers
• En verder…

Lieve vrijwilligers
Als eerste wil ik een ieder
bedanken voor de vele
kaarten, telefoontjes en
bloemen en zelfs een
taart, die ik tijdens mijn
periode van afwezigheid
m.b.t. mijn gezondheid
mocht ontvangen. Het
geeft toch en warm gevoel
dat men zo begaan is met
je en ik kan alleen maar
zeggen dank jullie wel.

Uiteraard hoop ik
langzamerhand weer
"mijn taken" stukje bij
beetje op te kunnen
pakken.
Zeker wil ik Gerda
ontzettend bedanken voor
haar extra inzet d.m.v. het
te verrichten werk dat ze
van mij moest
overnemen.

Gelijk ook mijn dank voor de
vele berichten die ik mocht
ontvangen naar aanleiding
van het overlijden van mijn
vader, die in de begin jaren
van de voedselbank d.m.v.
het verzorgen van ruimte en
hulp op velerlei manieren ons
tot hulp is geweest.
Lieve groet,
Anje

Gecertificeerd
In juni kregen we weer
een onverwachte controle
van de Nederlandse
Voedsel en Waren
Autoriteiten. We haalden
92 punten, weer een
mooie prestatie. We
moesten een verbeterplan
indienen en vervolgens
hebben we eind augustus
het Certificaat ontvangen!
Dank aan ieders inzet!

regelmatig signalen naar
de Landelijke Vereniging
over dit soort controles.
Soms zijn ze ook wel
bizar, zoals de vraag: is
de nieuwste versie van
het Handboek aanwezig?
Maar anderzijds hebben
we onze positieve naam
te danken aan het feit dat
we allemaal
voedselveilige
voedselbanken zijn. Er
wordt geen beschimmeld

Vanuit de lokale
voedselbanken gaan er
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Het aantal klanten is
gedaald naar gemiddeld
150 per week. Mede
door deze daling zijn er
voldoende producten.
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brood uitgedeeld of bedorven
vlees. Alle aangesloten
voedselbanken doen het goed,
dankzij de inzet om zorgvuldig
met het uitdelen van producten
om te gaan.
Er is een Handboek
voedselveiligheid. Mensen die
met voedsel werken, kunnen
en moeten hier kennis van
nemen. We kunnen het
digitaal toesturen. Vraag
ernaar!
info@voedselbankharderwijk.nl

Omgaan met agressie
Onlangs vond er op de
voedselbank Harderwijk
een incident plaats. Een
klant van de voedselbank
voelde zich niet goed
behandeld en reageerde
bedreigend naar de
vrijwilliger(s). Dat is even
schrikken, maar we weten
dat dit kan gebeuren.
Daarom is het goed hier

aandacht voor te hebben.
We zijn bezig met het
organiseren van een
training “omgaan met
agressie”. Zodra dit rond
is, zullen we iedereen
uitnodigen hieraan deel te
nemen. Jullie horen van
ons.

Vrijwilligersuitje Dorhout Mees

Gaande en komende vrijwilligers
In juni hebben we in het
klein afscheid genomen
van Geert v.d. Belt. Bijna
tien jaar lang is hij actief
geweest voor de
voedselbank! De laatste
jaren reed haalde hij op
dinsdagmorgen vroeg
brood bij de bakkers.
Soms samen met zijn
kleinzoon. Geert, dank je
wel voor deze periode. Je

Oldebroek; een goede tijd daar
gewenst!

hebt toegezegd, dat je op
15 december nog afscheid
van ons allemaal komt
nemen.

Reinder Bos is al enige tijd
actief als vrijwilliger en nog niet
genoemd in deze nieuwsbrief.

Helaas moest Miranda
Deelman alweer stoppen.
Dank, Miranda voor je
inzet.

Verder gaat Henk van den
Berg wekelijks de producten
naar Ermelo brengen.

Hanneke Diepen trouwt
en gaat verhuizen naar

En verder…..

Albert Hein stelt ons
iedere week 200 plastic
zakken beschikbaar voor
het verpakken van
groente en fruit

In Putten werd op 4
augustus onder andere
voor cliënten van de
Voedselbank een
gezellige middag
georganiseerd.
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Matthijs Hannessen en
Matthijs de Kaste vervullen hun
maatschappelijke stage bij ons.
Tot half november helpen zij
op de donderdagavond.

