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Mooie ontwikkelingen in roerige tijden
Jan begon vorige nieuwsbrief al met “2021: het blijft een
uitdaging!”, en ja dat klopt. Het is ondertussen alweer maart en
sinds een jaar leven we in een rare, merkwaardige en heftige
Corona-tijd. Een tijd waarin we zien dat meer mensen de
Voedselbank nodig blijken te hebben. Dat is zorgwekkend. Maar
wat indrukwekkend goed mag het gaan met onze lokale
Voedselbank in Zeewolde! Ruim drie jaar geleden mocht ik
aantreden als lid van het College van Advies. We maakten ons toen echt zorgen over de
continuïteit van onze organisatie: gaat het lukken om het financieel allemaal rond te
breien en gaat het lukken om de vrijwilligersorganisatie in de benen te houden?
Beste mensen, wat zijn we dan – drie jaar later – ontzettend rijk gezegend. Ja, het is een
roerig jaar geweest, maar wat is het indrukwekkend hoe de lokale gemeenschap achter ons
is gaan staan! En als CvA-lid wil ik dan ook maar eens de complimenten geven èn dank
uitspreken richting het bestuur, maar ook de vele trouwe vrijwilligers! Met Jan Klop als de
grote roerganger, staat er met Alice, Ed, Erik en Frits nu een stevig bestuur. Met goede
initiatieven enerzijds om de financiële positie te verbeteren: moet je eens kijken hoe de
basis verbreed is! Maar ook gelijktijdig indrukwekkend hoe goed we ook een professionele
organisatie weten neer te zetten. Met hoge scores bij de externe kwaliteitscontroles. En
als klap op de vuurpijl in deze nieuwsbrief de aankondiging over onze nieuwe bestelauto:
zowaar een klein vrachtwagentje! Zoals gezegd, ik had dit drie jaar geleden niet durven
dromen: echt hele mooie ontwikkelingen in roerige tijden! Chapeau èn dankbaar!
David van Raalten (van 2018 t/m 2020 lid van onze College van Advies)

Wat een begin van het nieuwe jaar!
Het is alweer even geleden, maar we willen toch
nog even terugkomen op het prachtige begin van
dit nieuwe jaar. Op zaterdag 30 januari jl. vond
de uitreiking plaats van de opbrengst van de
alternatieve Nieuwjaarsduik 2021. Ditmaal (met
dank aan het coronavirus) geen feestelijke
bijeenkomst, maar een drive-thru bij garage Jedi.
En wat een bedrag! Onze voorzitter Jan Klop was
er ‘volkomen ondersteboven’ van. Hij mocht een
cheque in ontvangst nemen van maar liefst € 5.000,--. En dat allemaal uit de
nieuwjaarsacties 2021 van de Rotaryclub Zeewolde: verkoop Dikke DrieS, loterij en
sponsoren. Hartelijk dank aan al die grote en kleine gevers en aan de Rotaryclub Zeewolde!
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Nieuwe bestelauto voor onze voedselbank
Elders in deze nieuwsbrief staat het ook al: door het
stijgend aantal voedselpakketten per week zaten we aan
de maximum capaciteit van onze bestelauto. Tijd om uit te
kijken naar een andere auto en dan mèt koeling, ook een
grote wens van ons. Garage Broekhuis vond voor ons een
auto in Helmond: een Citroën Jumper uit november 2014,
een vrij complete auto met laadklep, achteruitrijcamera,
een laadvermogen van 770 kg en toch nog maar 54.515 km
gereden. Daarmee kunnen we weer even vooruit en dat zal ook wel moeten, want zo’n uitgave
kunnen we ons niet vaak veroorloven. Natuurlijk hebben we onze vorige bestelauto ingeruild.
De aankoop was financieel mogelijk door royale giften van een kerk in Zeewolde die liever niet
met naam genoemd wordt en van de Rotaryclub Zeewolde (zie op pagina 1). Natuurlijk hebben
we ook onze eigen autoreserve hiervoor ingezet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hoe kwamen we aan ons geld in 2020?

Waaraan gaven we ons geld in 2020 aan uit?
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Een dag van een coördinator bij de Voedselbank Zeewolde
Op vrijdagmorgen is het wachten op bericht van de
chauffeurs/beladers dat er ingeladen is bij de
Voedselbank Lelystad, zodat ik weet hoe laat ze
ongeveer bij Open Haven in Zeewolde zullen zijn.
Vervolgens bel ik de Basisz en vraag of ze mensen
beschikbaar hebben om te komen helpen bij het
lossen. Zodra onze bestelbus er is, controleer ik of
alles er is. Alle klanten willen natuurlijk graag een
pakket en dan is het wel zo fijn als deze er ook
zijn. Na het lossen bel ik de Coöp supermarkt met de vraag of zij nog iets voor ons hebben en zo
nodig gaan we dat dan halen. Ook gaan we naar de oude brandweerkazerne om voedsel te halen.
In de oude kazerne is onze opslagruimte. Daar staan stellingen, vriezers en koelkasten die gevuld
zijn met voedingsmiddelen die we van bedrijven
of particulieren hebben gekregen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen en
bedrijven ons iets geven: soms is dat veel, soms
is het weinig, maar het komt altijd uit een goed
hart. Geven voelt meestal goed en geeft vaak
voldoening, dus weg met de gêne om hulp te
vragen en te aanvaarden. Gelukkig is de voedselbank er, ook in Zeewolde, laten we daar dan ook
gebruik van maken.
Als alles binnen is, moet er gesorteerd worden en sommige producten moeten nog verdeeld
worden over de pakketten. Als dat allemaal klaar is, zijn we gereed om de klanten te ontvangen.
De pakketten die niet opgehaald kunnen worden – bijvoorbeeld als klanten niet mobiel zijn worden door Kevin rondgebracht. Dit kost veel tijd en ik zou iedereen dan ook op het hart willen
drukken om zoveel mogelijk zelf te komen. Het rondbrengen kost ons al gauw minimaal een
kwartier per klant en zeker nu er steeds meer mensen gebruik maken
van de voedselbank moeten we zuinig zijn met onze tijd. Maar als dat om wat voor reden dan ook - niet mogelijk is, komen we het natuurlijk
brengen.
De klanten ontvangen is wat mij betreft het leukste deel van de dag.
Deze gesprekken maken het werk voor mij extra aantrekkelijk. Er zijn
zoveel mooie mensen die komen en die te ontmoeten is altijd weer een
feest. Aan het einde van de dag moeten alle legen kratten en koelboxen
weer in de bestelbus. Die gaan de volgende week weer mee naar
Lelystad, waar ze weer gevuld worden. Dat is het slot van een lange, maar mooie dag.
Tot ziens, Els van Lopik
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Stijging aantal voedselpakketten in 2020
Door de coronacrisis steeg het aantal pakketten in het afgelopen jaar. Door de eerste coronavrije
maanden en herindicaties bleef de stijging over het gehele jaar beperkt tot gemiddeld 26%. Er
waren echter ook weken waarin de stijging 40% of meer bedroeg.

↑ januari
aantal pakketten per week

april

juli
rode lijn = gemiddeld

Gemiddeld aantal voedselpakketten per week
Aantallen (één voedselpakket = één huishouden)
In percentages (basis is 2019)

oktober
↑
percentage t.o.v. 01-01-2020

2019
26
100%

2020 2021 tot nu
33
41
126%
157%

De stijging van het aantal pakketten blijft ook in
2021 aanhouden, maar we kunnen de groei wel aan.
Op de vrijdag zijn inmiddels extra vrijwilligers
ingezet en krijgen we hulp van medewerk(st)ers van
de Basisz. Financieel gaat het ook goed, we hebben
een mooi jaar achter de rug waarin we weer reserves
hebben kunnen opbouwen. Wel zaten we aan het
maximum van de capaciteit van onze bestelauto. Het
werd tijd om uit te kijken naar een grotere auto,
mèt een koelinstallatie. En dat is gelukt, zoals op
pagina 2 van deze nieuwsbrief staat.
___________________________________________________________________________________________________________________

Geen viering, wel een inzamelingsanctie voor de voedselbank
Door de coronamaatregelen ging de gezamenlijke biddagviering met de
basisschoolkinderen van de kerken Het Kruispunt en De Schuilhof niet
door. De laatste jaren zamelden deze kerken in deze diensten producten
voor de Kostmand in. Extra zuur dat juist in deze tijd deze dienst niet
doorging, nu steeds meer mensen afhankelijk van de voedselbank zijn.
Daar hadden ze een alternatief voor bedacht: op woensdag 10 maart kon
men tussen 9:00 en 17:00 uur op een bepaald adres producten inleveren.
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De samenstelling van het bestuur wijzigt niet per 01-01-2021
Het bestuur wijzigt niet per 1 januari 2021. De termijnen van Alice de Zeeuw (voedselveiligheid)
en Frits Grijsen (penningmeester) liepen weliswaar af op 31 december jl., maar beiden gaven
aan nog wel een termijn te willen blijven en daar zijn we natuurlijk blij mee.

Een ex-klant aan het woord:

Zonder die pakketten zouden we op een houtje moeten bijten.
Als kostwinner van een gezin heeft hij voldoende aan zijn salaris als tekenaar-constructeur.
Maar alles wordt anders als hij kanker krijgt. Met zijn gezin komt hij terecht in een achtbaan:
ziekenhuis in, ziekenhuis uit, chemokuren, re-integreren, hartaanval en weer opkrabbelen.
Zijn re-integratie op het werk loopt anders dan gehoopt. Na twee jaar wordt zijn contract
ontbonden; uiteindelijk wordt hij volledig arbeidsongeschikt verklaard.
De uitgaven zijn te hoog ten opzichte van de uitkering die ze nu krijgen. Vooral de hoge huur
van hun vrije-sector-huurwoning breekt hen op. Ze vullen het ene gat met het andere.
Ondertussen lopen de schulden op, totdat de woningcorporatie ingrijpt. Om in het huis te
blijven wonen eist de corporatie in overleg met de gemeente en de gezinscoach dat ze onder
financieel bewind komen te staan. Vanaf dat moment moeten ze leven van 150 euro weekgeld.
Ook kunnen ze wekelijks een voedselpakket ophalen bij de Voedselbank.
Ze zijn er achteraf enorm dankbaar voor. ‘Zonder die pakketten zouden we op een houtje
moeten bijten. Achteraf gezien hebben we te laat geschakeld toen ons inkomen terugliep. De
Voedselbank heeft ons vrijer gemaakt’, zegt zij. ‘We vragen nu gemakkelijker hulp’. Ze hopen
binnenkort te verhuizen naar een goedkopere woning. Dat helpt hen van hun grootste
geldzorgen af. ‘Vroeger had ik slapeloze nachten, nu heb ik weer rust.’

Een VOG voor alle bestuurders en coördinatoren
Het zal duidelijk zijn dat privacy en integriteit bij ons
hoog op de agenda (moeten) staan. In 2019 hebben we
ons privacyreglement geactualiseerd en aangepast aan
de nieuwe AVG-wetgeving. In 2020 sloten we ons aan bij
de integriteitscode en de vertrouwenspersonen van de
landelijke Voedselbanken Nederland. Daarnaast hebben
we eind 2020 voor onze bestuursleden en coördinatoren een VOG (verklaring van goed gedrag)
aangevraagd èn gekregen. Zie ook op onze website: www.voedselbankzeewolde.nl/organisatie.
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