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Nieuwsbrief
MAART 2021

Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee

Namens het bestuur
Beste vrijwilligers,

In deze nieuwsbrief ook een bericht vanuit het bestuur.
Het is nu een jaar geleden dat we gestart zijn met de uitgifte onder de Covid-19
maatregelen. Veel hebben we het afgelopen jaar te danken aan de inzet van onze
vrijwilligers, een aantal malen hebben jullie je moeten aanpassen naar weer nieuwe
regels van onze overheid.
Hierbij willen wij nogmaals onze waardering uitspreken voor jullie inzet en
aanpassingsvermogen om onze cliënten steeds opnieuw te kunnen voorzien van een
pakket op de donderdagavond.
In dit jaar hebben we ook gemerkt dat het sociale aspect op de uitgifteavond voor
een groot deel verdwenen is en we zien er samen met jullie naar uit om, zodra de
mogelijkheid zich voordoet, dit weer te veranderen.
Gelukkig hebben we niet veel besmettingen gehad onder onze vrijwilligers en zijn de
meesten van jullie gezond gebleven.
In 2020 heeft het bestuur besloten om het lidmaatschap van de Voedselbank
Nederland te beëindigen per 31 december 2020. Onze voedselbank heeft geen
voordeel bij dit lidmaatschap vandaar deze stap.
Nogmaals namens het gehele bestuur dank voor jullie inzet en blijf gezond.
Cees van Dam (voorzitter)

Loodsnieuws
Inmiddels zijn er eraan gewend om ’s avonds in de
loods mondkapjes te dragen. Ook aan de
avondklok zijn we al gewend geraakt. Sinds de
avondklok is ingevoerd beginnen we elke
donderdag met alle onderdelen een half uur
eerder. Dit loopt erg goed, elke vrijwilliger én
cliënt kan hierdoor ruim op tijd thuis zijn. We

zullen dit zo blijven doen totdat we te horen
krijgen dat de avondklok afgeschaft wordt. Dan
gaan we alles weer op de ‘normale’ tijden doen.
We willen jullie allemaal opnieuw hartelijk
bedanken voor jullie flexibiliteit hierin!
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Parkeerwachters

Voedselverwerving

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om
op zoek te gaan naar mensen die parkeerwachter
bij ons zouden willen worden. Inmiddels kunnen
we gelukkig vertellen dat het gelukt is om het
aantal parkeerwachters uit te breiden. Heel fijn!
Op dit moment hebben we voor alle posities
genoeg vrijwilligers.

Sinds een paar maanden had Robbert-Jan van
Dam de voedselverwerving overgenomen van
Adriaan de Wit. Omdat Robbert-Jan deze week
naar Bonaire hoopt te vertrekken om daar te gaan
wonen en werken, hebben we Rien Simonse en
Marijke Roos bereid gevonden samen zijn taak
over te nemen. Zij stellen zich aan jullie voor:

Beste collega vrijwilligers,
Twee nieuwe namen in de groep vrijwilligers: Marijke Roos en Rien Simonse. Nieuw of toch niet
nieuw? Vanaf eind 2019 is Rien chauffeur op de bus. Nuttig en leuk om te doen! Met de komst
van het Covid-19 virus wilden we toch wat extra voorzichtig zijn en is Marijke als vaste bijrijder
aangesloten. We rijden altijd de dinsdagrit op het eiland en naar behoefte af en toe een extra rit
op andere dagen.
Geheel onverwachts kwam enkele weken geleden de vraag of we ons ook als
“voedselverwervers” wilden inzetten. We hebben een (beeld-)gesprek met Bestuursleden gehad
en een “voorzichtig” ja als antwoord gegeven. Best leuk om te combineren met het ophalen van
producten, je ontmoet dan immers toch al regelmatig de sponsoren.
Met hulp van Jaap Bakelaar zijn we begonnen om het overzicht van de leveranciers op te frissen.
Jan van der Sluijs heeft het overzicht op de gemeenschappelijke schijf (“drive”) geplaatst. Nu is
voor alle betrokkenen zichtbaar met welke leverancier, welke afspraken zijn gemaakt. Is er een
verklaring over het leveren van veilig voedsel? Stelt de leverancier prijs op vermelding op de
website van de Voedselbank als sponsor? Welke producten stelt leverancier wanneer
beschikbaar?
Het verstevigen van het contact met de huidige leveranciers is een eerste doel. Zo hebben we het
contact met een leverancier van uien na een stille periode weer op kunnen pakken. Ook met de
leverancier van komkommers zijn afspraken gemaakt voor het nieuwe teeltseizoen. Half april
gaan we nog eens langs bij de teler die de laatste jaren de tomaten heeft geschonken om te
horen wat er dit jaar mogelijk is.
Ook houden we oren en ogen open voor nieuwe leveranciers en nieuwe producten. Er is
bijvoorbeeld een teler die ons net heeft beloofd dat we dit jaar wel één of enkele keren
knolselderij kunnen komen ophalen.
Mocht je een idee hebben, of weten dat er ergens een kans is op product voor de Voedselbank,
laat het s.v.p. even weten. Dat kan door een e-mail te sturen naar
verwerving@voedselbankgo.nl. Schroom niet om ons een berichtje te sturen!
Met vriendelijke groeten, Marijke en Rien
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Vrijwilligerscoördinator
Zoals al eerder aangegeven proberen we binnen
het bestuur voor sommige functies een back-up te
hebben. Al een tijdje werkt Catolijne Tieleman
met Alissa mee achter de schermen. Het maken
van een planning gaat inmiddels al heel goed. Om
de taken nog iets meer te verdelen hebben we
besloten dat Catolijne het officiële aanspreekpunt
wordt voor de chauffeurs. Zij zal voortaan de
planning maken voor de chauffeurs en als er
wensen of klachten o.i.d. zijn vanuit de
chauffeurs, kunnen die vanaf nu bij haar gemeld
worden. Dit kan gaan over de planning, vrije
donderdagen, afmeldingen, etc. Dus
chauffeurs,opgelet: jullie kunnen Catolijne
bereiken via een nieuw mailadres, namelijk:
chauffeurs@voedselbankgo.nl. Uiteraard doen we
de dingen die Catolijne gaat overnemen eerst nog
een tijdje samen om te zorgen voor een goede
overdracht. Hiernaast stelt ze zich kort voor.

Nieuwsbrief
Hallo Chauffeurs,
Ik ben Catolijne Tieleman, 52 jaar, woon in Dirksland.
Ben getrouwd en heb 4 dochters en een eigen
praktijk voor huidverbetering. Dat is een kort verhaal
over mij.
Ik ga van Alissa de planning voor de chauffeurs
overnemen. En wordt het aanspreekpunt. Ik heb er
zin in�

Tot zover weer het nieuws voor het eerste kwartaal van 2021. In de bijlage vinden jullie ook nog
het nieuwe NAW-overzicht.
Allen een hartelijke groet namens het bestuur,
Cees, Jaap, Jan, Martin en Alissa

