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        2021: het blijft een uitdaging! 
   Aan 2020 ben ik vol optimisme begonnen. Niet vermoedend wat er allemaal op ons 

af zou komen. Even ging alles zijn gewone gangetje en toen was opeens alles anders. Nu ik 

terugkijk, ben ik ontzettend trots dat onze Zeewolder Voedselbank continu heeft klaar-

gestaan voor onze klanten. Ja, daar heb ik in het begin echt wel aan getwijfeld. Veel 

oudere vrijwilligers, hoe houden we het veilig voor onze klanten, geen goede 

uitgifteruimte, onzekerheid over aanvoer van voedsel, onduidelijkheid over de financiën en 

zo meer. Maar er stonden vrijwilligers klaar, er kwam voldoende ruimte als uitgiftepunt, de 

aanvoer kwam weer op gang, we mochten doorgaan in de lockdown. Heel veel dorps-

genoten kwamen spontaan in actie om ons te steunen: anonieme giften, facebookacties, 

etc. Onze donateursactie overtrof alle verwachtingen. Toen ik in september een paar 

dagen bij de AH-actie in de winkel stond, trof me de vanzelfsprekendheid, waarmee de 

mensen deelnamen. De grote steun die leden van de RABO bank ons gaven bij de 

ClubSupportactie, de bijdrages van de Lions en Rotary en de gemeente Zeewolde niet te 

vergeten. Teveel om op te noemen. Al die warme sympathie geeft aan dat we kunnen 

rekenen op een groot draagvlak in Zeewolde. Laten we daar heel, heel zuinig op zijn.  
 

   En het komende jaar? Dat blijft een uitdaging. Er is een vaccin te verwachten 

binnen redelijke termijn. Maar de gevolgen van de pandemie op de economie, de 

werkgelegenheid zijn nog onbekend. Te verwachten is dat er de komende tijd meer 

mensen bij onze Voedselbank zullen aankloppen. Bij de grote winkelbedrijven zal veel 

ondernomen worden om voedselverspilling tegen te gaan, zodat er minder voedsel voor de 

voedsel-banken overblijft. Een uitdaging. We gaan samen met de gemeente, Arme Kant, 

MDF, het zelfstandigenloket en de Stichting Leerhuis aan de slag om die mensen te 

bereiken die recht hebben op een voedselpakket, maar er om wat voor reden dan ook geen 

gebruik van maken. Ook zullen we ons gaan inspannen voor goede uitgifte- en 

opslagruimte. Maar bovenal zullen we hoe dan ook in 2021 de uitdaging aangaan om elke 

week weer klaar te staan voor onze klanten. Blij en dankbaar dat we dit kunnen doen.  
 

Ik wens jullie allen namens het bestuur alle goeds voor het nieuwe jaar.  

Jan Klop, voorzitter. 

 

 Ook dit jaar weer de december DE-punten inzamelingsactie 

                                                        Het is een traditie: ook dit jaar vindt er in de maand                        

                                                        december weer een inzamelingsactie plaats van  

                                                        Douwe Egberts koffie- en theepunten voor de  

                                                        Voedselbank. Afhankelijk van het aantal ingezamelde   

 punten krijgen wij pakken DE-roodmerk koffie. Vorig jaar ontvingen we maar liefst 705  

 pakken koffie. De inzameldozen staan van 1 t/m 31 december 2020 bij de Oude Bieb, de  

 Echte Bieb, de Basisz, de Meermin en het Vraaghuis. 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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Donateursactie is erg succesvol 

In onze vorige Nieuwsbrief konden we melden dat er zich 

al 88 donateurs hadden aangemeld, samen goed voor iets 

meer dan € 5.600,- aan vaste jaarlijkse inkomsten. 

Inmiddels zitten we op 118 donateurs met een totaal van 

ruim € 8.500,- aan donaties per jaar.  

 

De donateursactie begon in april van dit jaar en liep vanaf 

het begin goed. Oproepen op Facebook, een advertentie in 

Actueel, een e-mailactie en een huis-aan-huis brief bij 

appartementen zorgden voor een langzame, maar gestage 

stroom van nieuwe donateurs.  
 

Op 20 oktober jl. konden we onze honderdste donateur verwelkomen. Dat deden we met een 

mooie bos bloemen, zoals we eerder al op Facebook hadden beloofd. Voorzitter Jan Klop, met 

secretaris Erik Seinhorst achter het fototoestel, overhandigde de bloemen aan de donateur, die 

anoniem wilde blijven. Door de coronamaatregelen beperkte de overhandiging zich tot een kort 

gebeuren op afstand bij de voordeur. Maar we zijn er niet minder blij mee: hiermee zijn onze 

financiën makkelijker te plannen, weten we beter wat er binnen gaat komen en zijn we weer  

minder afhankelijk van incidentele giften. Want, net zoals veel andere goede doelen, heeft ook  

de Voedselbank het schrikbeeld klanten te moeten wegsturen omdat er even geen geld is. 

 
 

Maar liefst € 3.021,63 van de Rabo ClubSupport actie  

Het is bijna onopgemerkt voorbijgegaan, maar wij deden dit jaar ook weer mee aan de Rabo 

ClubSupport 2020. De actie waarmee de bank lokale verenigingen en stichtingen financieel steunt. 

De leden van deze bank konden stemmen op haar of zijn favoriete club. Ditmaal géén feestelijke 

uitreiking in het Agoratheater in Lelystad, maar begin november een ‘gouden enveloppe’ per post 

met het bericht dat we het prachtige bedrag van € 3.021,63 kregen. Onze voedselbank kreeg de 

meeste stemmen en stond op de eerste plaats, zowel lokaal als regionaal. Iedereen die op ons 

heeft gestemd: hartelijk dank!  

 

 

 

 

 
Missie Radio 538 voor de voedselbank: #niksomjevoorteschamen 

Radio 538 komt in actie voor de voedselbanken. Van 14 tot en 

met 18 december staat de gehele programmering in het teken 

van de voedselbank. De 538-dj’s gaan samen met collega´s, 

vrienden en artiesten leuke, gekke en bizarre uitdagingen aan 

om zoveel mogelijk aandacht te creëren en geld op te halen 

voor de voedselbank. De opbrengst wordt verdeeld over de 

lokale voedselbanken naar rato van hun aantal klanten. 
 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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Afscheid vrijwilligers Hetty en Joop 
Al weer enige tijd geleden stopten Hetty en Joop met hun werk bij 

de Voedselbank. Beiden zijn vrijwilligers van het eerste uur. Hetty 

was chauffeur en reed in het begin met 

de auto en later met de bestelbus op 

vrijdagmorgen naar Lelystad om de 

pakketten samen te stellen en op te 

halen. Joop heeft in het begin ook 

gereden als chauffeur en later als 

bijrijder. Toen de leeftijd een beetje 

begon mee te spelen, heeft hij nog vele 

jaren bij de uitdeling geholpen.  
 

Natuurlijk goede redenen om tijdens een 

bijeenkomst met alle vrijwilligers 

feestelijk afscheid te nemen. Helaas gooide ook hierbij de corona-

crisis roet in het eten. Toen duidelijk werd dat het er dit jaar niet meer van zou komen, gingen 

Tiny Schor en Jan Klop met een bos bloemen op pad om ze te bedanken voor hun inzet in al die 

jaren. Sober en kort, maar niet minder welgemeend.  

 

Actie in het bedrijfsleven: ‘Vrienden van de Voedselbank Zeewolde’ 
Door het succes van onze donateursactie in het afgelopen jaar zijn we nog 

meer gemotiveerd om ook een actie onder het lokale bedrijfsleven te 

starten. Wij gaan vanaf begin volgend jaar op zoek naar ´vrienden´ in het 

bedrijfsleven. Met een grote vriendenkring, die ons jaarlijks financieel 

steunt, hopen we de continuïteit van onze voedselbank nog beter te kunnen 

waarborgen, zodat we ook de komende jaren ons werk goed kunnen doen. 

Door ons te helpen kunnen bedrijven laten zien dat ze een  

lokaal betrokken en sociaal bedrijf zijn. Meer over deze actie vind je t.z.t. op onze website. 

 

Danken = delen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar was het dankdag in de kerken 
De Schuilhof en Het Kruispunt. En zoals bij 
veel andere activiteiten: dit jaar net even 
anders door de corona. Het thema was voor 
de kinderen concreet gemaakt door ze 
producten mee te laten nemen voor onze 
Voedselbank. Dank jullie wel allemaal! 
 

Kiwanis-Lelystad geeft cadeaubonnen 
  Kiwanis is een organisatie 

van vrijwilligers die zich 

inzet voor het verbeteren 

van de positie van 

kinderen. Hun motto is  

  dan ook "serving the 

children of the world".  Kiwanis-Lelystad 

besloot om de voedselbank Lelystad blij te 

maken met een cadeaubon van € 15,-- per 

kind. Omdat alle kinderen hun even lief zijn 

en wij veel samenwerken met Lelystad krijgt 

onze voedselbank ook zo’n cadeaubon voor 

elk kind. 

 

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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Nieuwe polo’s en roll-up banners 
We hebben voor onze 

acties 10 nieuwe polo’s 

gekocht ter vervanging 

van de oude T-shirts en 

2 roll-up banners. Laat 

het coronavirus nu maar 

snel verdwijnen, dan 

kunnen we weer de 

straat op! Met dank aan 

Holwerda Direct en aan 

Acta Trio voor de kortingen. 
 
 

______________________________________________ 
 

Nep-volgers steunen de voedselbank 
Het dweilorkest ‘De Nep-tunes’ uit Zeewolde 

is vooral bekend van buitenevenementen in 

het dorp. Ook worden ze veel gevraagd om 

serenades te brengen bij jubilarissen. Ze 

hebben ook donateurs: de nep-volgers. Nep-

volgers worden op de hoogte gehouden van al 

hun activiteiten. Dit gebeurt door middel van 

het blad ´Nep-magazine´ die Nep-volgers 

ieder jaar thuis gestuurd krijgt. Dit jaar 

doneren ze € 5, - per volger aan onze 

voedselbank. Dat is wel een dansje waard! 

https://www.nep-tunes.net/nep-volgers/ 

 

Rotary Nieuwjaarsduik 2021 

Onder normale omstandigheden zou 2021 

beginnen met de jaarlijkse Rotary Nieuw-

jaarsduik Zeewolde. In tijden van corona 

doen ze dat net even anders. Ze hebben een 

mooi alternatief bedacht om toch geld te 

genereren voor enkele lokale goede doelen: 

de verkoop van de ‘Dikke DrieS’: een 

lekkernij gemaakt van speculaas, spijs en 

stollendeeg. De jaarlijkse Nieuwjaarsloterij 

gaat wél door. En laten wij nu één van die 

goede doelen zijn! Bedankt! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Geplaatst met toestemming: www.kurf.nl 
 

 

Nog geen goede 
voornemens 
 voor 2021? 

 

Word donateur 
van de  

Voedselbank Zeewolde! 
 

www.voedselbankzeewolde.nl/doneren

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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http://www.actatrio.nl/
https://www.nep-tunes.net/nep-volgers/
https://www.facebook.com/NieuwjaarsduikZeewolde/
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