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De menselijke maat
Niemand kan het ontgaan zijn dat onze landelijke overheid met de toeslagenaffaire
heel veel mensen in grote moeilijkheden heeft gebracht. Het idee dat alles in onze samenleving maakbaar is, is echt niet meer dan een sprookje gebleken. Het drukt ons met de
neus op het feit dat het in alles uiteindelijk om gewone mensen gaat. De roep om in overheidsbeleid de “menselijke maat” als uitgangspunt te nemen, wordt steeds meer gehoord.
Maar wat is de menselijke maat eigenlijk? In mijn Van Dale woordenboek is het
antwoord niet te vinden. Zoekend bleek al gauw dat iedereen er zo eigen opvattingen op
na hield. Mensen die belast zijn met de uitvoering van zorg, hulpverlening, bijstand en
dergelijke willen heel graag oplossingen, die passen bij de mensen die ze willen helpen.
Maar heel vaak worden ze teruggefloten omdat de wet- en regelgeving het niet toestaat.
Ik hoop van harte dat onze overheid er in zal slagen om de mens weer centraal te
stellen in plaats van het systeem. In Zeewolde zijn de Arme Kant, Stichting Leergeld,
diaconieën, vrijwillige schuldhulpverleners, onze Voedselbank en anderen in goede
samenwerking actief om dorpsgenoten die hulp te geven die bij hun situatie past. Met
steun van onze gemeente kunnen al deze partijen doen waar wet en regelgeving vaak niet
toe in staat zijn. De menselijke maat is er. Onze vrijwilligers weten precies wat daarmee
bedoeld wordt. Je moet het gewoon doen.
Jan Klop, voorzitter

Even voorstellen: Maart Norder
Kortgeleden ben ik gevraagd om zitting te nemen in het College
van Advies van De Kostmand. Ik ken de Voedselbank uit de
verhalen van Jan Klop, Marleen Wessels en Els van Lopik, allemaal
enthousiaste vrijwilligers en pleitbezorgers voor deze nuttige en
noodzakelijke organisatie. Ook ken ik de Voedselbank van de bus
die soms bij ons langskomt om rode bietjes op te halen.
Piet van Andel en ik kregen dertig jaar geleden de kans om te
starten met het opzetten van een biologisch boerenbedrijf. Dat
was dermate intensief en inspirerend dat ik mijn baan als docent
geschiedenis en maatschappijleer in Lelystad heb opgezegd om,
naast het bemoederen van twee kinderen, fulltime mee te boeren.
Hoewel ik meestal in het buitengebied verkeer, voel ik me
betrokken bij Zeewolde: de kinderen zijn er naar school geweest,
ik doe er boodschappen, sport in Zeewolde en heb er vrienden.
Vandaar dat ik ja gezegd heb op het verzoek en ik hoop zo mijn steentje bij te dragen.
Hartelijke groet en tot nadere kennismaking, Maart Norder
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Gezocht: vrienden van de Voedselbank
Op 8 april jl. konden we Flevopand Makelaars als onze
eerste ‘Vriend van de Voedselbank’ begroeten. Julian
Entrop van Flevopand zegde ons jaarlijks een bijdrage toe
van € 500,-- plus een bedrag per door hen verkocht huis.
“Dat telt dus lekker door en op die manier zal het
jaarlijks eindbedrag iets leuks worden met vier cijfers.
Vóór de komma!”, aldus Julian.
Naast onze donateurs (particulieren) zijn we nu ook op
zoek naar 'vrienden': bedrijven en middenstanders die ons steunen met een jaarlijkse bijdrage.
Het doel van beide groepen is hetzelfde: het werven van meer structurele inkomsten zodat wij
niet zo afhankelijk zijn van incidentele giften en meer zekerheid hebben over het voortbestaan
van onze voedselbank.
Wat krijgen de bedrijven ervoor terug?
Hun logo komt met een link naar hun bedrijfspagina op onze
website; ze mogen zich Vriend van de Voedselbank noemen; ze
mogen het vriendenlogo gebruiken voor hun website en andere
(al of niet digitale) correspondentie en ze ontvangen natuurlijk
ook onze nieuwsbrief die 4 x per jaar uitkomt. Als ze daar prijs op stellen, werken wij graag mee
aan een PR-, cq. fotomoment van hun aanmelding en berichten wij hierover op onze facebookpagina en op onze website.
Meer informatie over ‘Vriend’ worden (anoniem of juist volop in de schijnwerpers) is te
vinden op onze website: www.voedselbankzeewolde.nl/vrienden. Liever eerst ons persoonlijk
ontmoeten en kennismaken? Geen probleem, neem contact met ons op via mail
secretaris@voedselbankzeewolde.nl en wij bellen graag voor een afspraak.

MDF’s financiële spreekuren: hun hulp kan helpen
Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor hulp van
onze Voedselbank of begrijpt u het niet allemaal? Loop
dan eens binnen bij het financiële spreekuur bij het
Vraaghuis aan de Stevinweg. Het Vraaghuis is opgericht
met het doel om één centraal punt in Zeewolde te hebben
waar u, als inwoner, kunt binnenlopen met al uw vragen.
Wilt u kwijtschelding aanvragen? Heeft u een brief
gekregen van een instantie, maar begrijpt u de inhoud
niet? Vindt u het moeilijk om informatie te vinden op
internet? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van een
formulier? Misschien wilt u weten of u recht heeft op een
toeslag? Loop gerust binnen, u hoeft geen afspraak te maken en de dienstverlening is gratis.
• Het Vraaghuis - Stevinweg 2: dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur.

Voedselbank: #niks om je voor te schamen
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Jij ook hier?
Toen ik voor de eerste keer naar de Voedselbank ging, reed ik erlangs en ging weer naar
huis. De drempel was nog te hoog. Later herkende ik zelfs een paar gezichten. Zij mij ook,
maar in het begin zeg je niets tegen elkaar. Je denkt: jij ook hier?
Gerard had niet gedacht dat hij in deze situatie terecht zou komen. Vanaf zijn zevent iende
werkte hij. Tot hij er tijdens de bankencrisis uit vloog, als ervaren vijftiger. Een leeftijd
waarop iets nieuws vinden bijna onmogelijk is. En dus zit Gerard in de bijstand. Natuurlijk
wilde hij er zo snel mogelijk uit. Maar telkens waren er afwijzingen. “Ik ben op dit moment
die bankzitter, luilak, profiteur”, schrijft hij. Precies datgene wat hij niet wilde worden.
De eerste jaren dat hij in de bijstand zat, kwam hij er financieel nog wel uit. Met alle
aanvullingen en regelingen die er zijn, redde hij het redelijk. Dat veranderde in 2015, toen
zijn zoon 18 jaar oud werd: toen had hij geen recht meer op kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daarnaast veranderde de regelgeving in zijn nadeel én kwam hij in de
problemen doordat hij naast zijn uitkering nog 3 uur werkte. Het gevolg was dat hij
honderden euro’s per maand inleverde en steeds vaker rood kwam te staan.
Omdat het allemaal nogal ingewikkeld is, duurt het een tijdje voor hij doorhad dat die 3
uur werken hem eigenlijk geld kostte. Maar hij wilde ook graag iets bijdragen, in plaats van
op de bank zitten. Dan kom je ook nog eens in de bizarre situatie dat je niet zelf het werk
mag opzeggen. Want dat zou werkweigering zijn, en dan word je gekort op de uitkering.
Lees verder op: https://www.tegekvoorwoorden.org/

De strijd tegen voedselverspilling heeft ook een schaduwzijde
Voedselbanken hebben sinds de coronacrisis meer
huishoudens te onderhouden. Tegelijkertijd lopen
we nu tegen een onverwacht probleem aan: de
kortingsacties van supermarkten die ervoor
zorgen dat er veel minder voedsel overblijft.
Want weggooien is zonde. Logisch, maar die succesvolle actie tegen voedselverspilling heeft
een onbedoeld neveneffect: er blijft minder over voor de voedselbank.
Een van onze voedselstromen bestaat uit overgebleven producten die onze distributiecentra
ophalen bij landelijke inkooporganisaties van supermarkten. Dan gaat het vooral om spullen
die tegen de houdbaarheidsdatum aan zitten. Door kortingsacties als bijv. de app ‘Too Good
To Go’, maar ook door een betere logistiek en slimmer inschatten van de vraag, proberen de
supermarkten de verliezen zo klein mogelijk te houden.
Ook onze voedselbank is hiervoor gewaarschuwd. Op dit moment krijgen we nog voldoende
voedsel, maar we weten niet of en wanneer wij dit effect ook gaan merken. Reden voor ons
om een reserve (spaarpotje) aan te houden voor het eventueel aankopen van voedsel, mocht
het nodig zijn. Geheel tegen onze principes, maar het is beter voedsel te kopen dan klanten
met een lege tas weer naar huis te sturen.
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Jaarverslag 2020: Saai? Nee hoor!
Na afloop van elk jaar maken wij een verslag over het
afgelopen jaar. Saai? Nee hoor! Natuurlijk met financiële
cijfers, maar er staat veel meer in. Het is een verslag en een
evaluatie van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, over hoe
onze Voedselbank er voor stond eind 2020 en wat de
speerpunten van het bestuur zijn voor de nabije toekomst.
Het verslag begint met een voorwoord dat het afgelopen jaar
goed samenvat: “Aan 2020 zijn we vol optimisme begonnen.
Niet vermoedend wat er allemaal op ons af zou komen. Toen in
februari 2020 het coronavirus in ons land opdook, moesten er –
vanwege het besmettingsgevaar – veel zaken opeens anders
geregeld worden dan voorheen.
In de loop van maart hebben we ons echt zorgen gemaakt of we onze voedselbank wel
overeind zouden kunnen houden: het aantal klanten groeide, landelijk stagneerde de
distributie van voedsel, er kwamen extra veiligheidseisen, vrijwilligers stopten met het werk,
de uitdeelruimte voldeed opeens niet meer, er was onduidelijkheid over de financiën,
persoonlijke fysieke contacten werden beperkt, bijeenkomsten waren niet toegestaan.
Maar er kwam hartverwarmende steun uit alle lagen van de Zeewolder bevolking. Van
bedrijven, supermarkten, serviceclubs en particulieren. De diverse, soms ludieke, acties
waarvan wij de opbrengst (voedsel of geld) kregen. Mensen die belden en vroegen wat ze
voor ons doen konden. Velen die zich aanmeldden als donateur. Op de sociale e n lokale
media kon je niet om onze Voedselbank heen. Al die warme sympathie geeft aan dat we
kunnen rekenen op een groot draagvlak in Zeewolde. Hartverwarmend was dat, dat gaf ons
de energie om ook in die tijd elke week weer klaar te staan. Ook andere problemen werden
opgelost. Zo lukte het ons ook in 2020 onze klanten iedere week weer van een goed gevuld
voedselpakket te kunnen voorzien.”
Het jaarverslag 2020 is openbaar (voor onze stichting een wettelijke verplichting) en is te
vinden op onze website onder www.voedselbankzeewolde.nl/organisatie.

Tot slot de voedselpakketten: stand van zaken
In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat het aantal pakketten ook dit jaar
blijft stijgen, met name in het eerste kwartaal. Hoe staat het er nu mee?
• 2019: 100% = gemiddeld 26 pakketten (= huishoudens) per week;
• 2020: 126% = gemiddeld 33 pakketten per week;
• 2021 (t/m mei): 150% = gemiddeld 39 pakketten per week.

Wij wensen al onze vrijwilligers, donateurs en
andere belangstellenden fijne zomermaanden!
Voedselbank Zeewolde

