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Rond de donkerste dagen van het jaar neemt de consumptie een grote vlucht. Kerst en 

Sinterklaas, cadeautjes, sfeervol  en feestelijk eten en drinken. Kerstdiners waar 

speciale kleding voor wordt aangeschaft en met thuismenu’s als in een viersterren- 

restaurant. Is dat erg? Nou nee, ik gun ieder prettige feestdagen in een fijne sfeer van 

gezelligheid en samenzijn. In de decembermaand spant heel Zeewolde zich ook in om 

iedereen van die feestelijke overvloed te laten genieten. De stichting ‘Pieten on Tour’, 

die geweldige bedragen ophaalt voor cadeautjes voor kinderen en de kerstpakketten-

actie voor de minima zijn daar goede voorbeelden van. Er wordt ruimhartig gegeven en 

dat is goed.  

 

Maar als het vuurwerk afgestoken en de laatste oliebol verorberd is, wordt het januari. 

Dat is pas echt een donkere maand. Het lijkt of dan alle ruimhartigheid van de feest-

dagen uit Zeewolde verdwenen is. Maar dat is niet zo. Onze Voedselbank zal ook in 2020 

elke week zorgen voor voedselpakketten voor mensen die onder het bestaansminimum 

leven. Dat kan alleen dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Heel veel dank voor alles 

wat jullie in het afgelopen jaar hebben gedaan. 

Jan Klop, voorzitter Voedselbank Zeewolde 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwillig(st)ers 

                 Dit jaar geen kerstattentie voor onze vrijwillig(st)ers, maar een nieuwjaars-  

                 bijeenkomst. We nodigen jullie uit om op donderdagavond 16 januari van 

19:30 – 21:30 uur in de benedenzaal van de Meermin aan het Kerkplein met de 

bestuursleden het glas te heffen op het nieuwe jaar. Zet het alvast in jullie agenda! 

 

Lever nu de DE-punten in! 
Het is weer zover: van 1 t/m 31 december 2019 kunnen 

de DE-punten ingeleverd worden in de verzameldozen in 

de Bibliotheek (de echte), in Open Haven, bij de Oude 

Bieb en bij de Basisz. De pakken koffie voor de door ons 

ingezamelde punten gaan ook echt naar onze klanten in Zeewolde. Vorig jaar kregen we 

met deze actie ruim 190.000 punten, goed voor 365 pakken koffie. 

 

      Een kerstpakket voor elk huishouden 
Goed nieuws: ook deze Kerst kunnen we met hulp van de 

Voedselbank Nederland al onze klanten een kerstpakket 

aanbieden. Wat jaren geleden begon als een kerstpakket alleen 

voor de klanten van de Voedselbank Rotterdam, is uitgegroeid 

tot een kerstpakket voor de klanten van alle voedselbanken, dus ook voor Zeewolde.  

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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We besteden in onze Nieuwsbrieven ook aandacht aan (het werk) van één van de vrijwilligers 

en ditmaal is dat Helena Derks. Zij verzorgt de klantenadministratie, meestal onzichtbaar op 

de achtergrond, maar tegelijkertijd onmisbaar voor het goed functioneren van de Voedselbank. 
 

Al ruim 3 jaar weer verzorgt Helena Derks de klantenadministratie van 

onze voedselbank. Zij krijgt de gegevens van de MDF (Maatschappelijke 

Dienstverlening Flevoland) en zorgt voor de registratie in ons systeem. 

Verder houdt ze de wijzigingen in de adressen, de gezinssamenstelling, 

etc. bij. Wekelijks stelt ze een lijst samen met het aantal pakketten dat 

we die week nodig hebben (voor 1-, 2- of meerpersoonshuishoudens). Deze 

lijsten worden naar Lelystad gestuurd, waar onze vrijwilligers op vrijdag-

morgen de pakketten inpakken en meenemen naar Zeewolde. Tweemaal 

per jaar wordt er door het MDF gekeken of onze klanten nog in aanmerking 

komen voor onze hulp. Helena maakt hiervoor de brieven. Tot slot verzorgt ze ook de cijfers 

(kengetallen) die elk half jaar worden verzonden naar de Voedselbank Nederland. 

 
Voedselbank Lelystad nu een ‘sociale supermarkt’ 

Voedselbank ‘De Korenaar’ in Lelystad is vanaf 23 oktober een 

‘sociale supermarkt’. Het pand aan de Wigstraat 2 werd 

daarvoor verbouwd. ‘De Korenaar’ werkte daarvoor nog zoals 

zoveel andere voedselbanken via het pakkettensysteem. 

Vrijwilligers stellen kratten met boodschappen samen, die 

mensen op een uitdeelpunt kunnen afhalen. Voor onze 

vrijwilligers verandert er niet veel: ze zijn vanaf 9:30 uur in 

Lelystad welkom om de pakketten voor Zeewolde te vullen. Ze 

pakken daarbij ook een aantal pakketten in die in Lelystad 

door hun vrijwilligers aan huis worden bezorgd.  
 

Onze vrijwilligers Hans Kersjes en Jacob Pen mochten op 

vrijdagochtend 25 oktober jl. als eersten in de verbouwde hal 

aan de slag. Ze kregen hulp van bestuurssecretaris Erik Seinhorst, die zijn kleinzoon Jonas had 

meegenomen. Jonas had nog wat uurtjes maatschappelijke stage in te vullen. Hij vond het 

leuk om te helpen, maar zei ook (niet geheel ten onrechte) dat de pakketten deze keer wel 

wat karig gevuld waren. Met zijn vieren ging het inpakken snel en inclusief de uitleg van de 

nieuwe werkwijze waren ze met een uurtje klaar en konden ze terugrijden naar Zeewolde.  

 

Hoe werkt de ‘sociale winkel’? 

Jos Visser, voorzitter van de Vb Lelystad (op de foto hiernaast), vertelt:  

“De winkel is drie middagen per week open. Bij binnenkomst wordt de 

inschrijfkaart gecontroleerd, krijgt men een volgnummer en is er koffie 

en thee tijdens het wachten. Een winkelassistent(e) begeleidt de 

klanten vervolgens door de winkel en geeft eventueel uitleg over de 

producten. De 270 klanten in Lelystad komen op vooraf afgesproken 

tijden en kunnen zelf hun pakket samenstellen met wat er beschikbaar 

is. Vlak voordat men de ‘sociale supermarkt’ verlaat, staat een stelling 

met producten die bijna niet meer houdbaar zijn. Die mag men, buiten 

het pakket om, meenemen. Op die manier hopen we zo min mogelijk 

voedsel te verspillen.” 

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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Het bestuur: wie is wie? 
Het bestuur is niet altijd even zichtbaar. Hieronder de huidige bestuursleden en hun taken. 

Herkent u één van ons in het dorp? Schiet ons gerust even aan, we maken graag kennis! 

 
Rabobank ClubSupport actie 2019 

Namens onze Voedselbank zijn we woensdagavond 16 oktober jl. te gast 

op de finaleavond van de RABO clubsupport actie. Via de media hebben 

we de Zeewolder leden van die bank aangemoedigd om hun stem aan 

de Kostmand te geven. Wel moeten we op deze finaleavond persoonlijk 

acte de présance geven, want geen vertegenwoordigers, geen gift. 

Logisch. In het indrukwekkende Agoratheater worden we ontvangen met 

koffie en in de menigte lopen we heel wat Zeewoldenaren tegen het 

lijf. Maar liefst 26 clubs uit ons dorp hebben zich opgegeven. We gaan 

om half acht naar de grote zaal en daar worden we getrakteerd op 

diverse leuke optredens uit de regio. Tussendoor worden bonussen uitgereikt aan diverse 

organisaties, waaronder het Toon Hermanshuis uit Zeewolde, een mooi extraatje.  

 

Maar dan komt het programmaonderdeel waarvoor we allemaal gekomen zijn: de uitslag! Die 

overtreft onze verwachtingen: uit de envelop halen we een cheque van maar liefst € 1.612,05. 

Van de 2.227 in Zeewolde uitgebrachte stemmen heeft de 

Kostmand er 252 gekregen. Op het grote scherm wordt de 

top-10 van Flevoland geprojecteerd. Wij staan van alle 131 

deelnemende organisaties op de derde plaats, onder het 

‘Paardrijden voor gehandicapten’ en de ‘Dierentuin de 

Scharrelberg’. Er heerst een feestelijke stemming in de zaal 

en het geheel wordt afgesloten met een hapje en een 

drankje. Wij rijden tevreden naar huis en zijn blij met zoveel 

goodwill onder de leden van de RABO bank.    

Jan Klop en Frits Grijsen. 

 
 

Daarna kregen we nog de mogelijkheid om onze opbrengst te 

verdubbelen door zoveel mogelijk ‘likes’ te verzamelen op 

Facebook bij de foto hiernaast, maar wij (en de andere deel-

nemers) hadden geen schijn van kans tegen de ontketende 

achterban van het koor Voice: 88 voor ons en 761 voor hen. 

Proficiat Voice! 

 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/
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Onder onze radar: onbekendheid, schaamte of trots 

Begin van het jaar kondigden de voedselbanken aan actiever op zoek te gaan 

naar mensen die nu nog onder hun radar blijven. Mensen die voldoen aan de 

leefgeldcriteria van de voedselbanken, maar zich om onbekende redenen niet 

aanmelden. (Ook in Zeewolde gaan we in overleg met andere instanties kijken 

wat we hier samen aan kunnen doen.) 
 

Afgelopen maanden hield een aantal voedselbanken een enquête onder hun 

klanten met als doel de barrières in beeld te krijgen. Vele klanten werkten hieraan mee. 

     ●► Om niet te gaan worden schaamte en trots nog steeds vaak genoemd als reden. Maar ook 

wordt genoemd de onbekendheid met de aanmeldingsprocedure en wat men kan verwachten.  

     ●► Om juist wèl te gaan worden schulden het meest genoemd, gevolgd door ziekte en 

baanverlies. Diverse personen gaven aan wel werk te hebben (als ZZP’er of in dienstverband) 

maar toch voedselhulp nodig te hebben om rond te kunnen komen. (Voedselbanken.nl, 10-2019) 
 
 

Mooie plek voor Voedselbanken in de Duurzame 100 van Trouw 

Trouw presenteerde dit jaar opnieuw de Duurzame 100, de 

ranglijst van de groenste doeners in Nederland. De Voedselbank 

kreeg de 8e plaats omdat het, naast haar hulpverleningsfunctie, 

ook “een indrukwekkende machine tegen voedselverspilling” is.  
 
 

 

Tot slot: fijne feestdagen en een ‘gewoon goed’ nieuwjaar! 
                                                                                               
                                                                                              Onze Voedselbank zal ook in 2020   

                                                                                              elke week zorgen voor, nee, geen  

                                                                                              kerstpakketten, maar voedsel- 

                                                                                              pakketten voor mensen die het  

                                                                                              ontbreekt aan het dagelijks 

                                                                                              brood. Zomaar, zonder de glans 

                                                                           of glitter van december. Alsof het de       

                                                                           gewoonste zaak van de wereld is om je met 

enthousiasme in te zetten voor een ander. Maar juist dat gewone is zo bijzonder en waardevol. 

Ik wens alle vrijwillig(st)ers en klanten van onze Voedselbank en alle andere lezers van deze 

Nieuwsbrief fijne feestdagen en een ‘gewoon goed’ nieuwjaar. 

Jan Klop, voorzitter Voedselbank Zeewolde 

https://www.facebook.com/Voedselbank-Zeewolde-404402303500882/

