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Jubilarissen

Van de voorzitter
Beste allemaal
Terugblik 2021
Allereerst een terugblik over 2021. Dit was een bijzonder en
heftig jaar. Niet alleen speelde Covid in de samenleving en
ook bij ons de nodige parten, maar zijn ook de nodige
inspanningen gerealiseerd ten aanzien van onze
nieuwbouw. Soms met vallen en opstaan. En niet alleen de
nieuwbouw op zich, maar ook de geweldige inspanningen
door iedereen bij de verhuizing. Hiervoor nogmaals mijn
speciale complimenten en dank.
Bijzonder jaar
Wat toch wel bijzonder is over 2021 is dat ondanks Covid
het aantal klanten niet is toegenomen. Soms waren er
maanden met een kleine toename, soms maanden met een
kleine afname. De stabilisatie van het aantal klanten had in
mijn optiek aan de ene kant vooral te maken met allerhande
financiële steunmaatregelen vanuit de overheid en aan de
andere kant nog steeds een schaamte om klant te zijn van
de voedselbank. Ik denk hierbij dan ook vooral aan mensen
die alleen van een AOW moeten rondkomen. Het afgelopen
jaar zijn hierover diverse gesprekken geweest met de
wethouders in ons werkgebied. Uit de gesprekken bleek dat
ook de gemeentes worstelen met de bestaanszekerheidproblematiek en hoe krijgen wij dan inwoners bij de juiste
hulpverlenende instanties waaronder de voedselbank. In
ons beleidsplan 2022-2023 hebben wij geschreven dat wij
ons hierop actief zullen inzetten.
En helaas, ook dit jaar konden wij door Covid maatregelen
niet de gewenste vrijwilligersactiviteiten organiseren evenals
een eindejaarsbijeenkomst.
Verwachtingen 2022
Het belangrijkste: afhankelijk van de ontwikkelingen rond de
Covid maatregelen, zal in het eerste kwartaal het
winkelconcept worden ingevoerd. Wij hopen dat dit concept
voor hulpzoekenden drempelverlagend is en voedselbankschaamte kan wegnemen.
Bestuurswisseling
In 2021 hebben een 3-tal bestuurders besloten per 1
februari 2022 te willen stoppen en treden er per die datum 3
nieuwe bestuurders aan. De bestuurders die hun
werkzaamheden beëindigen zijn onze secretaris Martien de
Vries. Na 8 jaar vond hij het tijd om het stokje over te
dragen. Willem Ros, bestuurder Ermelo, staat na 4 jaar voor
een andere uitdaging en voor Willeke Doelwijt, onze
penningmeester, is de functie in combinatie met haar
huidige baan te druk. Nogmaals aan alle 3 hartelijk dank
voor jullie inzet voor onze voedselbank tijdens jullie
bestuurlijke periode .Voor Martien is Truus Omta uit Ermelo
in de plaats gekomen. Zij is ook bestuurder voor Ermelo.
Voor de opvolging van Willeke is Bert van Winkoop
aangetreden. Daarnaast is Wietse Pastoor bereid gevonden
de functie van bestuurder Harderwijk op zich te nemen.
Over hen vind je meer in deze nieuwsbrief.

9 jubilarissen!
Viering van 5- en 10- jarig
jubileum van de
vrijwilligers.
Vrijdag 4 februari 2022
hebben wij de huldiging
van het 5- en 10- jarig
vrijwilligersjubileum
gevierd.
Voor deze bijzondere
prestatie wilden wij deze
vrijwilligers in het
zonnetje zetten. Door het
bestuur werd een blijk
van waardering i.v.v.
van een blijvende
herinnering aangeboden.
Het was een bijzondere
informele en gezellige
bijeenkomst.
De muzikale omlijsting
werd verzorgd door Peter
Pince van der Aa met zijn
spel op het accordeon.
De catering was in
handen van Hub Massar
en Dick Poth
Allen hartelijk dank voor
het welslagen van deze
toch heel bijzondere
middag.
5 jarig jubileum van:
Wil Laeven, Hilbert
Bruinemeijer, Hennie
Bruinemeijer-Visser,
Henk van den
Berg, Janny Koffeman
10 jarig jubileum van:
Tamme Nicolai, Henk de
Mooij, Ingrid van Rekom

Nels Kleding Service
Zoals jullie bekend, zal in het eerste kwartaal Nels
Kledingservice haar intrek nemen in ons pand op de
verdiepingsvloer. Inmiddels zijn zij druk bezig met de
verhuisplannen en zijn er gesprekken over onder andere de
openingstijden. Van belang is bijvoorbeeld dat tijdens de
verschillende openingstijden van ons en die van Nel, onze
klanten niet in de ruimte van Nel kunnen komen en anders
om. Wij verwachten door deze samenwerking een toename
van klanten van de voedselbank waardoor de drempel en/of
schaamte wellicht wordt verlaagd.
Tenslotte
Het beleidsplan 2022-2023 staat op onze website. Hierin
staan zaken die wij in 2022 willen gaan realiseren maar ook
zaken die niet veranderen. En wat we verder in 2022
kunnen verwachten, dat weten wij niet. Wat ik wel kan
zeggen is dat wij een voedselbank zijn met veel
enthousiaste en gedreven vrijwilligers, in een regio zitten
met een grote geefbereidheid en dat ons huishoudboekje op
orde is.
Met een vriendelijke groet Coen van Woerkom (voorzitter)

Spontane actie van een
vader en zijn
kinderen: donatie
van €1500,- aan speelgoed.
(Vader heeft toestemming
gegeven voor publicatie
foto).

De winkelwagentjes van
Deen komen goed van
pas.

Mooie acties en donaties in het vierde kwartaal
In het vierde kwartaal ontvingen we wekelijks van een anonieme donateur een geweldige
donatie van € 400 aan voedsel via de Spar Hierden.
Tandartsenpraktijk Breuklander, Putten: Adopteer een Glimlach- actie en schenkt ons 3
maandelijks tasjes met mondzorg voor de kinderen.
Rotary Putten donatie € 5600 t.b.v. Sportkleding kinderen V.B. Putten
Humanitas N-W Veluwe doneren voor de klanten van Ermelo een voucher voor een maaltijd
bij het Speuldje. Harderwijk en Putten zullen in febr./maart een voucher ontvangen.
Burger Weeshuis: doneert Kerststollen aan onze klanten
Inzamelingsactie alle kerken Putten: opbrengst 117 kratten met producten
Spontane actie van vader en zijn kinderen: donatie van €1500,- aan speelgoed. (Vader heeft
toestemming gegeven voor publicatie foto).
Winkelwagentjes gedoneerd door Deen. We gaan er dankbaar gebruik van maken.

Inzamelingsactie
Progressief Ermelo

Wij kregen
kerstspullen gedoneerd
van Hendriks Tenten. Zo
véél en zo mooi, dat we
zelf een
Kerstmarkt besloten te
houden.

Scholieren in actie
Ook de scholen ondersteunden ons met een
Kerst inzamelactie van voedsel, zoals het
RSG en CCNV

Even kennismaken met
Hallo allemaal,
Ik ben Wietse Pastoor, 38 jaar oud en woon samen met mijn
gezin in Harderwijk.
Ik hou van "sportief" fietsen op de Veluwe en ben gek op
balsporten. Daarnaast ben ik mede-eigenaar van een
detacheringsbureau en bestuurder in een stichting voor
kansarmere vrouwen en kinderen. Wie is eigenlijk jouw
voorbeeld vroeg iemand mij laatst. Daar hoefde ik niet lang
over na te denken, want voor mij is dat Jezus. Hem wil ik
volgen, want dat is voor mij de bron waaruit liefde stroomt -de
liefde die ik nodig heb- en op mijn beurt graag van uit wil
delen.
Vorig jaar kwam ik in contact met de voedselbank en mocht
actief
meedenken tijdens de transitie naar het nieuwe pand.
Dat was prachtig werk, samen met zoveel vrijwilligers op de
werkvloer,
daar waar het gebeurd. Daar waar de klanten centraal staan
en zij die hongerigen daadwerkelijk van voedsel voorzien. En
ik heb er veel zin in om vanaf nu ook in een bestuurlijke rol
mijn steentje hierin bij te dragen. Wellicht snel tot ziens.

Mijn naam is Truus Omta. Al ruim 20 jaar
wonen wij tot grote tevredenheid in Ermelo.
In mijn werkzame leven heb ik heel veel
verschillende dingen gedaan. Maar de
modebranche was altijd de rode draad.
Voordat ik in het onderwijs terecht kwam,
heb ik in de ICT-branche gewerkt.
Bijna 20 jaar was ik bestuurder/directeur bij
Detex en TMO, Hogeschool voor
Modemanagement in Doorn. Zij leiden zowel
medewerkers in de branche als toekomstige
managers op.
Naast mijn werk ben ik altijd maatschappelijk
betrokken geweest en heb bij heel wat
organisaties vrijwilligerswerk gedaan. Toen
de kinderen klein waren betrof dat de
peuterspeelzaal, de basisschool, de
sportvereniging of de dorpsraad. Later
werden de avonden anders ingevuld.
Momenteel ben ik nog actief voor
Zorgcoöperatie Midden-Nederland en
Kredietcoöperatie Veluwe. Daarnaast zit ik in
het Algemeen Bestuur van het NederlandsVlaams-Accreditatie-Orgaan. Het NVAO is
verantwoordelijk voor de accreditering van
het universitair en hoger onderwijs.
In mijn vrije tijd sport ik graag: lopen en
fietsen maar ook wandelen in Zwitserland.
En op Strand Horst ligt onze zeilboot: zodra
het kan zijn we op het water en genieten
daar volop.
Ik ben als secretaris in het bestuur gekomen
na het lezen van de advertentie. De
voedselbank in deze regio kende ik
zijdelings. De missie spreekt me enorm aan:
niet alleen mensen in nood helpen maar ook
voedselverspilling tegengaan.

Facebook

Twitter

Al bij de eerste kennismaking ontdekte ik
dat het een schitterend ‘bedrijf’ is, dat
gerund wordt door heel veel enthousiaste
vrijwilligers. De voedselbank heeft een
meer dan verdiende plek in onze
samenleving en ik weet uit ervaring dat
veel mensen en organisaties ons een
warm hart toedragen. Daaraan hoop ik
de komende tijd een steentje bij te
dragen.

Voedselbank
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