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Wanneer je de hongerigen schenkt wat je zelf nodig hebt
en de verdrukten gul onthaalt, dan zal je licht in het
donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het
middaguur. Jesaja 58: 10
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Er kan nog meer bij! Het jaar 2017 stemt ons als bestuur van Voedselhulp Nunspeet tot grote tevredenheid. U zult in dit

jaarverslag lezen hoe goed en fijn alles verloopt. Onze organisatie staat als een huis en de passie om dorpsgenoten te
helpen is nog steeds groot. Toch is het aantal mensen dat we met de gekregen producten kunnen helpen op een lager
niveau gebleven dan de voorgaande jaren. Er zijn dit jaar zo’n 35 klanteenheden per week geholpen, dat zijn ongeveer
honderd mensen. We hebben van een groot aantal klanten afscheid genomen, omdat zij zichzelf nu kunnen redden.
Geweldig, daar doen we het voor! Maar toch, we kunnen nog voor zoveel meer mensen wat betekenen. We hopen dat
mensen die voor hulp in aanmerking komen de weg naar ons zullen vinden.
Wat hebben we gedaan om meer mensen te trekken? We hebben onze inkomensnormen verruimd en volgen de jaarlijkse
bijstelling van de landelijke Voedselbank. Het tweede is dat we een aantrekkelijke folder hebben verspreid op belangrijke
punten in de gemeente Nunspeet. In 2018 zullen we zien wat het effect is.
Belangrijke ontwikkelingen. Coby Mulder is in 2017 ingewerkt als coördinator, naast Janet Dollekamp. Ze heeft ruim
de tijd genomen om onze organisatie te leren kennen en kon in september aangeven dat zij haar talenten graag voor de
Voedselhulp wilde inzetten. Bijzonder fijn. Zeer verheugd zijn we ook over het feit dat wij de locatie die wij huren kunnen
blijven huren, en dat voor een periode van vijf jaar. We hopen dat we nog veel mensen in het gebouw kunnen en mogen
herbergen.
Tot slot. Ik wil graag nog even noemen dat we geweldige bedragen mochten ontvangen voor de aanschaf van een nieuwe
en ruimere transporter in het nieuwe jaar. Geweldig! We willen onze Hemelse Vader prijzen voor zijn goedheid over 2017.
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OVER DE
ORGANISATIE
Ook in 2017 mochten we werken met een grote groep vrijwilligers. Het gaat om bijna
zestig personen: chauffeurs, broodsnijders, roosteraars, medewerkers inschrijftafel,
gespreksmensen, medewerkers voorbereiding, medewerkers uitgifte,
koffieschenkers, een pr-medewerker, coördinatoren en bestuursleden. Iedere
vrijwilliger heeft zijn of haar taak. De werkzaamheden concentreren zich met name
op de donderdag. Op die dag worden de producten klaargezet en uitgegeven aan de
klanten. Daarnaast rijdt er elke dag, met uitzondering van zondag, een chauffeur om
de spullen bij de diverse winkels en bedrijven op te halen, te sorteren en op te
ruimen. Op dinsdagavond wordt er brood gesneden.
Onze vrijwilligers staan wekelijks klaar om alles zo te organiseren dat de klanten
elke donderdagmiddag hun boodschappen kunnen doen. Het is een mooie ploeg
mensen en er wordt hard gewerkt. Zo draagt een ieder bij aan een goedlopende
organisatie.
We hebben dit jaar ook afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers, maar
gelukkig zijn de leeggekomen plekken snel opgevuld. We zijn in het bijzonder blij
dat we een nieuwe coördinator hebben gevonden. Coby Mulder is nu naast Janet
Dollekamp coördinator. Na een periode van het verkennen van de organisatie en
het inwerken is zij per 1 september gestart. Ook hebben we een vrijwilliger voor
presentaties. Lydia van Asselt geeft met veel enthousiasme presentaties op scholen,
kringen en verenigingen.
Dit jaar hebben we aandacht geschonken aan de Dag van de vrijwilliger. Een aantal
van onze vrijwilligers was door Servicepunt vrijwilligers genomineerd. Zij werden op
het gemeentehuis door de burgemeester ontvangen. Ook het bestuur heeft
aandacht aan deze dag besteed. Iedere medewerker ontving een kaart met een
hartelijke tekst.
Het bestuur van de Voedselhulp bestaat uit drie vrijwilligers. De eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de Voedselhulp ligt bij hen. Het bestuur komt
ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Wij zijn blij en dankbaar dat we een stabiele en
enthousiaste club van mensen hebben om alle werkzaamheden goed uit te kunnen
voeren. In dit jaarverslag vertellen een aantal vrijwilligers over hun taken binnen
Voedselhulp Nunspeet.

NIEUWE COÖRDINATOR COBY MULDER

IEDER MENS TELT

'

'

Per 1 januari 2017 heeft Ingeborg Peters haar taak als coördinator neergelegd. Ze heeft een groot aantal jaren dit mooie
werk met hart en ziel gedaan en vond het moeilijk om deze beslissing te nemen. Ingeborg was vanaf het begin betrokken
bij de Voedselhulp en dan kan ik me voorstellen dat het moeilijk is deze goedlopende organisatie te verlaten. Ze heeft veel
werk verzet en we zijn haar dankbaar dat ze zó veel voor de Voedselhulp heeft mogen betekenen. Per 1 september 2017 is
het stokje overgenomen door mij, Coby Mulder. In de nieuwsbrief van juni heb ik me al voorgesteld. Na mijn pensionering
kwam er tijd vrij. Ik wilde me, naast het leiden van reizen, graag inzetten voor de ander, onze naaste. Onverwacht en
ongedacht kwam de Voedselhulp op mijn pad. Het bestuur heeft me benaderd. In mijn werkzame leven, het onderwijs, had
ik ook te maken met gezinnen die soms in financieel moeilijke situaties zaten. Ik heb gemerkt en ervaren hoeveel verdriet
dat gaf. Vanuit onze bijbelse opdracht om het brood te delen met de hongerige en om te zien naar de behoeftige is het ook
mijn wens en verlangen om te zien naar kwetsbare mensen in onze samenleving, in ons dorp Nunspeet. Ieder mens telt!
Inmiddels ben ik wekelijks actief binnen de organisatie en probeer ik me het werk bij de Voedselhulp eigen te maken.
Een gevoel van blijheid en dankbaarheid overheerst bij mij nu ik op deze wijze bezig mag zijn voor mensen uit ons dorp,
onze omgeving, die door diverse omstandigheden in financiële problemen zijn gekomen. De andere coördinator, Janet
Dollekamp, het gespreksteam en de collega’s van de andere zelfsturende teams helpen mij om een goed zicht op alle
werkzaamheden bij de Voedselhulp te krijgen.
De taken zijn heel divers. Wat komt er veel kijken om ervoor te zorgen dat onze klanten elke week hun boodschappen bij
ons kunnen doen. Ik zie en merk dat de mensen over een drempel moeten. Wat is het ook moeilijk om een deel van je
privacy te moeten delen met de ander. Ook zie ik heel blijde mensen die, wanneer ze over die drempel zijn, graag bij ons
binnenkomen. Zij ervaren de liefde, de warmte en de betrokkenheid van onze vrijwilligers. Wat kan de Voedselhulp een
zegen voor onze medemens zijn.
Er is nog veel nieuw voor mij, maar gaandeweg kom ik er steeds meer in. In het nieuwe jaar 2018 hopen we nieuwe
uitdagingen aan te gaan. Ook zullen wij de externe contacten weer meer aantrekken, want we hebben elkaar nodig.
In afhankelijkheid van onze God zien we het nieuwe jaar tegemoet.

TERUGBLIK
Elke dag lezen we in de kranten over, horen en zien we de beelden van de situatie in de wereld. We worden door de
moderne communicatiemiddelen direct betrokken bij alle rampen in de wereld. Veel mensen zijn in grote nood! Ver weg,
maar ook heel dichtbij. We mogen, moeten zeker naar de wereld in nood kijken, maar onze medemens dichtbij moeten we
niet vergeten! Voedselhulp Nunspeet mocht in 2017 daadwerkelijk hulp bieden aan onze medemens, onze dorpsgenoten.
Wij zijn erg dankbaar en blij dat er nog steeds een grote groep mensen is die gelooft dat zij met hun producten en hun giften
hun naaste kunnen helpen. Zo worden wij, de vrijwilligers, weer bemoedigd als we elke week deze uiting van liefde zien
en ervaren.
Als we terugkijken op het afgelopen jaar kunnen we opnieuw erg dankbaar zijn. Wat fijn dat we altijd voldoende producten
hadden voor onze klanten. Uiteraard hebben we onze leveranciers die heel regelmatig hun producten leveren aan de
Voedselhulp. Daarnaast zijn de kerken actief met het inzamelen. Er is ook een aantal mensen dat op de donderdagmorgen
langskomt om fruit, eieren of iets anders te brengen. Zelfs gasten van een vakantiepark brengen wekelijks boodschappen.
Bijzonder dankbaar zijn we ook voor de financiële giften, die het mogelijk maakten om producten te kopen die we niet
of nauwelijks aangeleverd krijgen, zoals verse groenten, fruit of kaas. Geweldig! Dat alles stemt ons tot dankbaarheid.
Dit jaar was de Voedselhulp betrokken bij de Heleboeldag van de Hervormde Gemeente en Tafelronde 156. Wij mochten
ons op deze evenementen presenteren en er was ons een gift toegezegd, als bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe
auto in 2018. We hebben van beide organisaties een prachtig geld bedrag ontvangen en zijn ze daar zeer erkentelijk voor.
Mede ook door een grote gift van het landelijke Oranjefonds kunnen we de transporter bijna geheel uit giften betalen. Heel
hartelijk dank!
Soms worden we er helemaal stil van. Er denken zoveel mensen aan de Voedselhulp. Hoe vaak worden we niet gebeld of
gemaild dat er mensen zijn die spullen hebben overgehouden van een feest, een bbq, een familieweekend of van een
schoolontbijt. Geweldig! We waarderen het heel erg dat iedereen aan ons denkt. Op welke manier je ook meeleeft,
genoemd of niet genoemd: allemaal heel hartelijk dank mede namens onze klanten, die elke week blij en dankbaar met de
producten naar huis gaan.
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AANTAL KLANTEENHEDEN PER 1 JANUARI 2017

DAT WAREN

MONDEN*

AANTAL INTAKES

AANTAL EENHEDEN TOEGELATEN TOT ONDERSTEUNING

ER WERDEN DUS

EENHEDEN AFGEWEZEN OP GROND VAN CRITERIA

AANTAL UITGESCHREVEN EENHEDEN**

AANTAL KLANTEENHEDEN PER 31 DECEMBER 2017

DAT WAREN

MONDEN*

* Op 1 januari 2017 waren er 38 eenheden klant. De klanteneenheden varieerden van 1 tot 8 persoons
huishoudens. In het totaal waren dit 89 monden. Op 31 december was het aantal eenheden iets lager,
36 eenheden terwijl het aantal monden iets hoger lag: 92. Het aantal klanten is in 2017 dus nagenoeg
stabiel gebleven.
** 46 klanteneenheden zijn dit jaar gestopt als klant bij de Voedselhulp. Voor veruit de meesten was de
reden dat ze zichzelf weer financieel konden redden. Daar mogen we alleen maar blij mee zijn!

DE KINDEREN
VAN ONZE KLANTEN
Wat is het mooi om te zien dat de kinderen niet vergeten worden. Zo kregen alle kinderen op 5 december een cadeautje en
wat lekkers. Dit werd geschonken door een echtpaar die ons ook bijna wekelijks van producten voor de uitgifte voorziet.
De kinderen van de klanten die op de basisschool zitten, kregen met hun verjaardag een verjaardagsbox via de Stichting
Jarige Job. In die verjaardagsbox zitten slingers, ballonnen, feestbordjes en bekertjes, een cadeau en een klein cadeautje
(dit kon eventueel door een broertje of zusje worden gegeven), een traktatie voor de klas, iets lekkers voor de meesters en
juffen, ranja, cakeglazuur, strooisel om een feesttaartje te maken, lekkere dingetjes en soms chips, knakworstjes of iets
anders lekkers voor thuis. De inhoud van de box verschilt, maar er zit alles in wat nodig is om een feestje te maken.
Daarnaast was er voor alle kinderen van 1 tot en met 12 jaar een feestelijke taart op hun verjaardag. Deze werd geleverd
door Taartjes voor Nunspeet. Ook kregen alle jarigen een cheque waarmee ze met hun hele gezin bij een lokale snackbar
een patatje konden eten, met een snack en een drankje erbij.
Bij de Stichting Armoedefonds was een mogelijkheid om
schoolspullenpassen aan te vragen. Wij hebben van deze mogelijkheid
gebruikgemaakt en deze aanvraag is gehonoreerd. Wij hebben in de
maand augustus voor een groot aantal jongeren van 12 tot 16 jaar de
passen ter waarde van 50 euro ontvangen. Met veel plezier hebben wij
deze passen verspreid. De jongeren hebben ze met veel enthousiasme
ontvangen en konden naar de winkel om daar hun schoolspullen voor het
schooljaar 2017/2018 aan te schaffen. Zij zijn dit schooljaar gestart met
mooie, nieuwe materialen. Geweldig blij word je daarvan!
Dit jaar heeft Mirjam van 't Slot een crowdfundingcampagne voor Voedselhulp Nunspeet op poten gezet. Deze campagne
heette: Alle kinderen in Nunspeet een cadeau met Kerst. Het was bedoeld voor de kinderen en jongeren tot 18 jaar die op
dat moment waren aangewezen op de Voedselhulp. Veel gezinnen kijken uit naar de feestdagen en vooral kinderen kijken
uit naar de cadeaus die ze zullen krijgen. Maar niet alle kinderen in Nunspeet kunnen een cadeau verwachten, omdat er op
dat moment niet genoeg geld was. Om deze kinderen en jongeren tegemoet te komen en hen samen met hun gezin fijne
feestdagen te bieden, is deze crowdfundingcampagne gehouden. Van het bedrag dat werd opgehaald tijdens deze
campagne zijn cadeaubonnen gekocht. Deze zijn uitgedeeld onder de kinderen en jongeren. Dankzij de actie konden zij in
de kerstvakantie of op een ander moment een cadeau uitzoeken dat ze graag wilden hebben. Het streefbedrag was in
eerste instantie 10 euro per kind/jongere en was bedoeld voor 35 jongelui, maar het aantal jonge mensen was gegroeid en
het bedrag werd uiteindelijk 55 euro per kind/jongere. Wat hadden de jongelui op deze manier een prachtige
decembermaand! Fantastisch dat de crowdfundingsactie zo’n mooi resultaat opleverde.

DE HAUFFEURS
C

De chauffeurs zijn een onmisbare schakel in de organisatie. Dagelijks halen zij producten op, sorteren ze en ruimen ze
op. Chauffeurs Willem van Boven en Dries Westerbroek vertellen over hun taken.
“Momenteel zijn er dertien chauffeurs en één planner beschikbaar om zes keer per week ritten uit te voeren voor de
Voedselhulp. Aan de hand van een rooster weet elke chauffeur precies wanneer hij zijn ritten moet uitvoeren. Bij een
plotselinge verhindering staat er altijd wel iemand klaar om de werkzaamheden over te nemen.
Van maandag tot en met zaterdag worden er goederen opgehaald bij twee supermarkten en vervolgens door de chauffeurs
gesorteerd en opgeslagen in de diepvries of koeling. Daarnaast wordt er één avond in de week brood gehaald bij een
bakker, twee keer per week goederen bij een ander bedrijf in Nunspeet en één keer per maand kip bij een slachterij. Op
donderdagochtend worden er goederen opgehaald bij drie supermarkten, op de markt en worden goederen uit de opslag
aan de Hardenbrinkweg opgehaald om ‘s middags verdeeld te worden.
Daarnaast zorgen de chauffeurs er ook voor dat er voldoende kratten bij de verschillende kerken aanwezig zijn, zodat de
spullen die door de kerken één keer per maand worden ingezameld, makkelijk kunnen worden vervoerd. Na de
inzamelingen worden de ingezamelde goederen naar de opslag gebracht, daar gesorteerd en voorzien van de datum van
inzameling of de uiterste houdbaarheidsdatum. De dagelijkse werkzaamheden worden normaal door één chauffeur
uitgevoerd. Alleen de werkzaamheden op de donderdagochtend en het ophalen van de ingezamelde goederen bij de kerken
worden met twee man uitgevoerd. We zijn zuinig op de chauffeurs; het tillen van zware kratten moet voor iedereen te doen
zijn. Op donderdagochtend wordt er rond 10.00 uur koffie gedronken wat altijd weer een moment van gezelligheid is. Om
ervoor te zorgen dat het aantal mannen ongeveer gelijk is aan het aantal aanwezige vrouwen proberen we hier altijd bij
aanwezig te zijn.
Voor het vervoer van de goederen heeft Voedselhulp Nunspeet momenteel de beschikking over een bestelauto. Deze auto
wordt in januari 2018 vervangen door een nieuwe die iets groter is waardoor het mogelijk is om meer kratten in één keer
mee te nemen.
Twee keer per jaar vindt er, in een bijzondere prettige sfeer, een chauffeursbijeenkomst plaats in aanwezigheid (van één)
van de coördinatoren. Tijdens deze bijeenkomsten worden onderwerpen besproken gerelateerd aan het chauffeurswerk en
kunnen de chauffeurs hun zegje doen.
Al met al doen wij dit chauffeurswerk sinds mei 2016 en vinden wij het ontzettend leuk om te doen. We hopen nog lang
13 actief te kunnen blijven als chauffeurs voor Voedselhulp Nunspeet."

RITERIA
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De Voedselhulp Nunspeet biedt ondersteuning aan ieder die dit
nodig heeft, ongeacht achtergrond en levensovertuiging. Een
financieel probleem staat zelden op zichzelf en is vaak onderdeel
van een complexer geheel. Voedselhulp Nunspeet heeft hier oog
voor en biedt mensen een luisterend oor, geeft advies en kan
indien nodig doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening.
Het bieden van ondersteuning is niet ons doel, maar een manier om
naast mensen te staan en hen te helpen tot zij weer zelf in staat
zijn zichzelf of hun gezin te onderhouden. Voedselhulp Nunspeet
is er voor mensen die door omstandigheden onvoldoende geld
overhouden om zichzelf en hun gezin te voorzien van de dagelijkse
benodigdheden.
Op 1 januari 2017 zijn de criteria om toegelaten te worden tot de
ondersteuning van Voedselhulp Nunspeet verruimd. We hanteren
dezelfde criteria als de landelijke voedselbanken. De criteria zijn
de bedragen die na aftrek van vaste lasten en eventuele schulden
mogen worden overgehouden voor voeding en kleding.
1 alleenstaande volwassene: €200 per maand
Bijtelling voor elk inwonend persoon: €80 per maand

OOK
DIT
NOG

TRADITIES EN NIEUWE DINGEN

Nieuwe folder

Dit jaar hebben we aandacht gegeven aan presentatie en publicatie. We hebben een prachtig nieuwe folder ontworpen.
Inmiddels ligt deze folder op verschillende locaties in de gemeente Nunspeet. Ontbreekt deze folder op een locatie waarvan
u denkt dat het een belangrijke plaats is, laat het ons dan weten.

Kerst-en boodschappenpakketten

Traditioneel hebben weer veel Nunspeters en Nunspeetse bedrijven aan het einde van het jaar de houdbare producten
uit de kerstpakketten gedoneerd aan de Voedselhulp.
Ook kan er jaarlijks bij een aantal supermarkten gespaard worden voor gratis boodschappenpakketten. We zijn
blij dat er veel mensen met ons meespaarden door ons pakketzegels te geven of soms zelfs het hele pakket te geven.
De verzamelde producten werden door Voedselhulp Nunspeet gesorteerd. Het is dus niet zo dat iemand een compleet
kerst- of boodschappenpakket kreeg. Voedselhulp Nunspeet kent een iets andere werkwijze dan de Voedselbank. Mensen
ontvangen geen kant-en-klaar voedselpakket, maar doen onder begeleiding van een vrijwilliger zelf boodschappen.
Uiteraard wordt er hierbij rekening gehouden met de gezinssamenstelling. Mensen maken dus zélf keuzes en moeten zélf
bedenken wat ze nodig hebben. Deze werkwijze benadrukt de eigen verantwoordelijkheid in plaats van afhankelijkheid, en
laat mensen in hun waarde.
Tijdens de kerst- en boodschappenpakkettenactie werden veel luxe artikelen ingezameld, zoals nootjes, luxe koeken en
chocolade. Deze werden niet in een keer uitgedeeld, maar worden in de loop van de tijd uitgegeven. De levensmiddelen
waaruit de mensen kunnen kiezen, werden aangevuld met deze extraatjes uit deze acties.

HET
GESPREKSTEAM
Het gespreksteam verzorgt de intakegesprekken. Zij hebben een luisterend oor voor de mensen die zichzelf hebben
aangemeld of namens een instantie zijn binnengekomen. Het team staat in nauw contact met de coördinatoren en
wordt door twee mensen ondersteund. Samen houden ze zicht op de inkomsten en uitgaven van de nieuwe klanten.
Jennie Schutte (op de foto rechts) is een van de leden van het gespreksteam.
"Ik help iets meer dan drie jaar als vrijwilliger bij Voedselhulp Nunspeet. In het begin heb ik ‘s morgens geholpen bij het
klaarzetten van alle aangeboden spullen. Daarna ging ik ‘s middags helpen bij de uitgifte en liep ik mee met de klanten.
Sinds september 2017 ben ik bij de intakes van onze klanten betrokken. Doordat ik alle werkzaamheden heb gedaan, heb ik
een goed beeld gekregen van hoe het eraan toegaat bij de Voedselhulp. Daarnaast werk ik met fijne collega’s in een goede
sfeer en onder goede leiding van de coördinatoren.
Ik ben mij er meer bewust van geworden dat iedereen die helpt bij de organisatie een belangrijk aandeel heeft om onze
klanten te voorzien van de noodzakelijke middelen. Het is fijn om te weten dat ik samen met de anderen een steentje kan
bijdragen. Het is dankbaar werk, vooral als mensen die de producten ontvangen het waarderen en aangeven dat het een
goede aanvulling is. Ik ben nog blijer wanneer zij aangeven of wij kunnen doorgeven dat ze onze ondersteuning niet meer
nodig hebben omdat ze zich weer zelf kunnen redden. Ik weet inmiddels ook dat wij allen in een situatie kunnen belanden
waardoor wij een beroep moeten doen op de Voedselhulp. Daarom is het goed te weten dat we er mogen zijn voor wie het
nodig heeft!"
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BEGROTING
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BEGROTING II

DE VERDELERS
Elke donderdag zijn de verdelers van de producten al vanaf 9.00 uur bezig om de boodschappen uit te stallen en een
goede verdeling te maken. Marieke van de Berg is een van de vrijwilligers die daar een bijdrage aan levert.
"Vele jaren geleden deed Ingeborg Peters, die toen nog coördinator bij de Voedselhulp was, een oproep in onze kerk om
vrijwilliger te worden. Ik kreeg meteen een enthousiast gevoel en heb mij na de dienst opgegeven. Dat enthousiaste gevoel
is nooit meer weggegaan, ik ben nog steeds erg graag vrijwilliger bij de Voedselhulp. Het is mooi, ondanks dat het natuurlijk
heel verdrietig is dat er überhaupt een voedselhulp moet bestaan, dat je iets kan betekenen voor je medemens die het wat
moeilijker heeft. Het is heel waardevol werk, dat merk je aan de reacties van de klanten. Veel mensen krijgen door de hulp
weer hoop voor de toekomst. Dat komt ook omdat de mensen niet alleen voedsel krijgen, maar ook hun verhaal kwijt
kunnen en er naar hen geluisterd wordt.
In het begin hielp ik vaak tijdens de middagen als de klanten hun boodschappen kwamen doen. Nu ben ik vaker tijdens de
ochtenden aanwezig. We brengen met zo’n zes mensen de zaal met boodschappen in gereedheid. Ook zijn er twee
chauffeurs aan het werk. Zij helpen ons met allerlei dingen. Verder zijn de coördinatoren en gespreksmedewerkers ook op
donderdagmorgen aan het werk. Zij doen weer andere dingen; intakegesprekken, administratie. Alle etenswaren die de hele
week zijn verzameld bij de supermarkten, worden door ons uitgezocht, geteld en uitgestald per productgroep in de zaal.
Verder stallen we de houdbare spullen uit. Deze producten worden vooral verzameld door de kerken in Nunspeet. Als dit
klaar is, maken we een verdeling van de getelde producten (brood, vlees, groente), zodat alle klanten (eenpersoons of een
groot gezin) naar verhouding ongeveer evenveel krijgen. Na zo’n ochtend werken ziet de zaal er dan best wel uit als een
winkel waar de klanten ’s middags hun eigen keuzes kunnen maken. De één kiest bij het broodbeleg jam, terwijl een ander
beter hagelslag kan gebruiken. Dat vind ik ook mooi van Voedselhulp Nunspeet, dat de klanten zelf een keuze kunnen
maken. Het geeft altijd weer een fijn gevoel als de zaal zo klaar is en het geeft ook een fijn gevoel als de klanten weer
dankbaar naar huis gaan.
Verder is de Voedselhulp Nunspeet een heel goed georganiseerde club. Alles is goed verdeeld in allerlei functies en dat loopt
als een goed geoliede machine. Dat werkt prettig als vrijwilliger! Wat ik als laatste zeker nog wil zeggen is dat we een heel
fijn en gezellig team vrijwilligers hebben. Tijdens de koffie- of lunchmomenten op donderdag delen we lief en leed en
hebben we vaak een hoop lol. De vrijwilligers- en gezellige avonden dragen hier ook zeker aan bij. Ik hoop maar dat ik dit
werk nog een poos mag doen! Of eigenlijk ook niet, omdat het dan niet meer nodig is dat er Voedselhulp bestaat. Dat zou
13 pas echt mooi zijn!

DAAR GA
IK VOOR
Gedicht van Chris Lindhout
Je hoeft voor Mij niet goed te wezen
in wat de wereld van je vraagt
word maar goed in het vergeven
zorg maar dat je daarin slaagt.
Nee, Ik wil geen supermensen
volgens de menselijke maat
Ik kijk anders. Ik kijk naar
hoe ver je met die ander gaat.
Word maar vaardig in het kijken
en het luis’tren met je hart
train je in het elkaar helpen
leer maar te troosten bij veel smart.
Mens, Ik wil je ’t zo graag leren
volg Mij maar in alles na
in mijn rapport daar staan geen cijfers
slechts Liefde is, ’t waar Ik voor ga.

