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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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VOORWOORD
Door Ton Brosky
voorzitter
2016 was voor Voedselhulp Nunspeet een gedenkwaardig jaar. In de nazomer hebben we het vijfjarig bestaan gevierd en de
jubilarissen in het zonnetje gezet. Het werk wordt al meer dan zes jaar gedaan, maar in juni 2011 werden we officieel een
stichting. Gezien alle inspanningen van onze vrijwilligers, al het gekregen vertrouwen van onze klanten en al de goederen
en gelden die ons zijn gegeven, was het echt de moeite waard om dit dankbaar en feestelijk te vieren. Ik kan veel vertellen
over die vijf jaar, maar ik houd het bij het geweldige feit dat we in Nunspeet een bijzondere plek hebben ingenomen. Wij en
onze klanten worden gezien. U kunt in dit jaarverslag meer lezen over onze passie voor mensen in armoede.
Een ander gedenkwaardig feit is het afscheid van onze coördinator Ingeborg Peters, die aan de wieg stond van Voedselhulp
Nunspeet. De mededeling dat ze stopte was voor ons een schok, maar voor Ingeborg een verstandige beslissing. Na zes jaar
dienen met hart en handen, gaat ze nu een sabbatsjaar in. De betekenis van Ingeborg voor ons (bestuur, vrijwilligers en
klanten) is groot. Het verhaal van de slaplantjes is de meesten wel bekend. Er is een 'boom van gerechtigheid' in en voor
Nunspeet gegroeid. Vanuit Prediker 3 - 'alles heeft zijn tijd' - hebben we inmiddels afscheid van haar genomen, op een heel
bescheiden manier.
Er is dit jaar nog veel meer gebeurd binnen Voedselhulp Nunspeet. Er zijn ontstane lege plekken opgevuld en er zijn extra
mensen bijgekomen voor de financiële screening. We zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe coördinator naast Janet
Dollekamp. Het aantal klanten is flink gedaald. We weten dat de welvaart de laatste tijd iets is toegenomen, maar willen
toch verder onderzoeken waar de daling vandaan komt. We gaan ook onze toelatingscriteria weer eens onder de loep
nemen. Uiteraard willen we zoveel mogelijk mensen in armoede helpen. Tot slot dank ik namens het bestuur alle
vrijwilligers, gevers en klanten voor het afgelopen jaar. We zien uit naar Gods zegen voor het komende jaar.

ORGANOGRAM
VOEDSELHULP NUNSPEET
CONTACT:
INFO@VOEDSELHULPNUNSPEET.NL
06-42274735 (MA-VR TUSSEN 9.00 EN 10.00 UUR)
KVK:
52934551
BANK:
NL04 RABO 0134 0632 95

TERUGBLIK
Als we terugkijken op het afgelopen jaar kunnen we dankbaar zijn. Dankbaar dat we zovelen hebben kunnen helpen.
Mensen die stuk voor stuk in een moeilijke situatie zitten, waardoor ze niet in staat zijn zichzelf of hun gezin te
onderhouden.
We zijn dankbaar dat dit mogelijk was door de vele giften, zowel financieel als in natura. Dankbaar voor de winkeliers en
bedrijven die hun producten ter beschikking stellen. Voor de vele mensen die meededen met de voedselinzamelingen in de
kerken of op andere wijze ons voedsel brachten.
Bijzonder is dat er dankzij een particulier voor alle kinderen een sinterklaascadeau was, en voor iedereen een
chocoladeletter. Rond de feestdagen zorgde een bedrijf voor kerstbrood, roomboter, een stuk kaas, een banketstaaf en een
kiprollade voor iedere klant! Dit werd uiteraard blij en in grote dankbaarheid ontvangen. De laatste donderdag van het jaar
konden we elke klant oliebollen meegeven. Het is heel bijzonder om dit mee te maken, telkens weer worden we daar stil
van. De mensen die gebruikmaken van onze ondersteuning laten dit ook blijken. Het is niet vanzelfsprekend dat ze met een
tas boodschappen de deur uit gaan. We zien de verwondering over al het goede dat ze mogen ontvangen.
In 2016 zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, onder andere met Stichting Jarige Job en het Armoedefonds.
Hierover leest u verderop in dit jaarverslag meer.
2015 werd getekend door het ongekend hoge klantenaantal. We hadden dat jaar 45 intakes, dus meerdere aanmeldingen
per week! Aan het einde van 2016 zien we het aantal klanten dalen. We nemen vooral afscheid van mensen die al langer
gebruikmaakten van onze ondersteuning, maar die nu niet meer nodig hebben. Ze hebben een baan gevonden, zijn uit de
schuldhulpverlening of hebben grip gekregen op hun situatie waardoor ze zichzelf weer kunnen onderhouden. Goed
nieuws! Dit jaar ontvingen meer mensen voor kortere tijd ondersteuning. Er zitten grote verschillen in de duur. Voor de een
is het een korte tijd ter overbrugging tot een uitkering of toeslag, voor de ander drie jaar vanwege het >

schuldhulpverleningstraject. Ook vluchtelingen komen bij Voedselhulp terecht. In principe helpen we hen drie maanden,
tot de toeslagen geregeld en ontvangen zijn.
Voedselhulp heeft contacten met andere hulpverleners. Dit is nodig vanwege de diverse problematiek. Zo was er contact
met maatschappelijk werk en met diverse bewindvoerders, altijd in overleg en met schriftelijke toestemming van de
persoon in kwestie. In een enkel geval werd er een zorgmelding gedaan bij maatschappelijk werk. We zijn blij dat we niet
alleen met voedsel kunnen helpen, maar dat we mensen ook kunnen doorverwijzen als dat nodig blijkt. Mensen zitten soms
zo vast in hun situatie dat ze niet meer logisch kunnen nadenken en niet in staat zijn aan de oplossing van hun problemen
te werken.
Op dit moment wordt het werk binnen Voedselhulp Nunspeet gedaan door zo’n 60 vrijwilligers uit allerlei kerken. We
ervaren door alles heen een enorme verbondenheid. We weten ons samen afhankelijk van Gods zegen, die elke week tot
uiting komt in het gezamenlijke gebed voor aanvang van de uitgifte. Niet alleen wij zijn afhankelijk van Gods zegen, ook alle
mensen die voedsel bij ons komen halen. Wij bidden voor elke bezoeker en voor de nood die zij ervaren. Wij mogen zo alle
problemen en moeilijke situaties in Gods handen leggen. De organisatie werkt naar tevredenheid middels zes zelfsturende
teams en grotere individuele verantwoordelijkheid. Het voordeel hiervan is dat bij uitval of vakanties iedereen op de hoogte
is van de taken die moeten worden overgenomen. Door wat interne verschuivingen hebben we plaats voor nieuwe
medewerkers met name tijdens de ochtenduren.
Voedselhulp Nunspeet bood voor het derde jaar op rij een stageplek aan een stagiaire Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening vanuit Windesheim Zwolle. Dit vraagt een behoorlijke investering in tijd en aandacht, zowel van de
stagebegeleidster als van de coördinator. Na een evaluatie is gezien de belasting die dit meebrengt voor de organisatie
besloten hiervan af te zien voor 2017. Het coördinatorschap deelden Janet Dollekamp en Ingeborg Peters, ieder met
specifieke taken. Ze vulden elkaar aan en konden elkaar ook bij afwezigheid vervangen, wat plezierig was en goed verliep.
Daarin al verandering komen, daar Ingeborg haar functie heeft neergelegd. We zijn blij dat Anneke Polman coördinator
klantencontacten zal worden. Janet Dollekamp blijft algemeen coördinator. Hierover verderop in dit jaarverslag meer.

CIJFERS
KLANTEN VANUIT 2011 - 0
KLANTEN VANUIT 2012 - 1
KLANTEN VANUIT 2013 - 4
KLANTEN VANUIT 2014 - 8
KLANTEN VANUIT 2015 - 5

AANTAL INTAKES 2016 - 29
AANTAL AFWIJZINGEN OP GROND VAN CRITERIA - 6
DOORVERWIJZING ANDERE VOEDSELBANK - 2
UITSCHRIJVINGEN UIT ONDERSTEUNING - 34
HUIDIG AANTAL KANTEN - 38
AANTAL HULPVRAGEN VANAF 2010 - 366
ONDERSTAANDE CIJFERS GEVEN EEN WEERGAVE VAN DE HULP DIE MENSEN ONTVANGEN NAAST DE
ONDERSTEUNING VAN VOEDSELHULP NUNSPEET. IN DEZE CIJFERS ZIT OVERLAP. VOORBEELD:
IEMAND IN HET TRAJECT SCHULDHULPVERLENING (WSNP) KAN TEVENS ONDERSTEUNING KRIJGEN
VANUIT MAATSCHAPPELIJK WERK (STIMENZ). FINANCIËLE PROBLEMEN HANGEN NAUW SAMEN MET
OF ZIJN HET GEVOLG VAN ANDERE PROBLEMATIEK.
VWON (VLUCHTELINGENWERK OOST-NEDERLAND) - 12
GGZ (GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG) - 3
STIMENZ (MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING) - 9
EVANGELISCH BEGELEIDINGSCENTRUM - 1
HUMANITAS (MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) - 1
VENSTER (PROTESTANTS-CHRISTELIJKE WELZIJNSORGANISATIE) - 1
ICARE (VERZORGING OF THUISBEGELEIDING) - 1
WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN - 2
STICHTING WELZIJN OUDEREN NUNSPEET - 1
BEWINDVOERING - 7
PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING - 3
ANDERE HULP - 2

VISIE OP
ARMOEDE
Stille armoede komt ook in de gemeente Nunspeet voor. Hoe ontstaat armoede? Armoede ontstaat als de noodzakelijke
vaste lasten en inkomsten niet met elkaar in balans zijn of die overstijgen. Dat kan door inkomstenverlaging, baanverlies,
langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, psychische problematiek, stapeling van kosten, echtscheiding. Het gaat dus niet
zoals vaak gedacht om een bepaald ‘soort’ mensen dat in de financiële problemen komt. Het zijn verschillende
omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat mensen in de problemen komen.
Iedereen weet dat de kosten van ons dagelijks levensonderhoud zijn gestegen; iedereen moet duidelijke keuzes maken.
Laten we onszelf toch niet wijsmaken dat wij niet in financieel zwaar weer terecht kunnen komen. Echt, het kan ons allemaal
overkomen! Al moet ook gezegd worden dat er altijd mensen zijn die door de keuzes die ze gemaakt hebben in de
problemen gekomen zijn. Dit is voor Voedselhulp echter geen reden om hen niet helpen. In alle gevallen wordt van mensen
verwacht dat ze actief meewerken aan de oplossing van hun problemen.
Als we nadenken over armoede, raakt dat natuurlijk ook rijkdom. Welke norm stellen we onszelf? Wanneer heb ik genoeg?
Die vraag zou iedereen zichzelf moeten stellen. Iemand die in armoede leeft heeft minder dan genoeg om zichzelf en/of het
gezin te onderhouden…
Armoede treft vooral kinderen. Wat zij ervan merken? Niet elke dag een warme maaltijd, geen fruit. Geen verjaardag, niet
uitgenodigd worden voor een partijtje ‘want jij vraagt ook niemand’… Geen cadeautje als je jarig bent of met Sinterklaas.
Niet op zwemles, geen sportclubje, geen computer die je voor school nodig hebt. Geen vriendjes… Schaamte speelt een
grote rol.
Scholen kunnen het voortouw nemen en het makkelijker maken voor gezinnen in armoede. Leerkrachten moeten kinderen
bewust maken van wat ze hebben, dankbaarheid leren. Net als: samen delen, samen spelen! En hoe belangrijk vinden we
het dat onze kinderen op dure schoolreisjes gaan? Kan het wellicht goedkoper? Goedkoper en dichterbij is beslist niet
minder leuk! Kunnen kinderen misschien samen met hun leerkracht een leuke dag organiseren, gewoon op school? Het
voortgezet onderwijs kan zich afvragen hoe belangrijk die reis naar het buitenland écht is, als ze weet dat er ouders zijn die
de kosten van zo’n reis niet kunnen betalen omdat het bedrag hun maandelijkse leefgeld is…
Ouders hebben ook een verantwoordelijkheid wat financiële opvoeding betreft. Ze moeten kinderen de waarde van geld
bijbrengen. Wensen niet financieren met geleend geld. Laat kinderen bedenken hoe graag ze iets werkelijk willen hebben of
dat het slechts een hype is. Keuzes leren maken, is nee durven zeggen. Maak kinderen weerbaar als het gaat om het maken
van keuzes. Ouders: wat brengen wij onze kinderen bij? Zijn we nog blij met wie onze kinderen zijn, of gaat het alleen om wat
zij bereiken? Zijn wij meer geïnteresseerd in het merk dat in de kleding staat dan de persoon die de kleding draagt? Armoede
wordt pijnlijk ervaren wanneer er niet meer voldaan kan worden aan de eisen van deze consumerende maatschappij.
Mensen vallen buiten de boot. Menigeen voelt zich waardeloos en aan de zijlijn van het leven gezet. >

Ze mogen toekijken hoe anderen geld uitgeven aan zaken die er niet toe doen, terwijl zij niet eens genoeg geld hebben voor
hun dagelijkse maaltijd. Alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, is beslist niet meer vanzelfsprekend als je als gezin met drie
kinderen moet rondkomen (dus voeding én kleding) van €60 in de week.
Als je al deze dingen overdenkt, kun je je voorstellen dat armoede eenzaamheid veroorzaakt. Mensen kunnen niet meedoen,
zonderen zich af en komen vervolgens in een isolement terecht. De eenzaamheid vanuit deze achterliggende oorzaak is
groot in Nunspeet! Het treft oudere maar ook zeker jongere alleenstaanden. Alcohol is dan vaak de enige vriend: drank wijst
je niet af, zorgt ervoor dat je geen honger hebt en maakt je warm. Wat een leed gaat erachter schuil… Wie merkt het op? Wie
ziet de mens achter het probleem? Naarmate mensen het moeilijker hebben, gaan ze zich meer en meer verschuilen.
Niemand loopt graag met zijn sores te koop, zeker niet in Nunspeet. Veroordeling van mensen en stigmatisering liggen op de
loer. Mensen houden hun mond uit angst gekwetst, veroordeeld en afgewezen te worden. Uit schaamte wordt er niets tegen
familie en de kerk gezegd. Maar ook deze mensen hebben kwaliteiten, al moeten ze die misschien weer herontdekken. Laten
we hen vooral als volwaardige burgers zien. Het zou fantastisch zijn als mensen hun eigenwaarde weer zouden kunnen
hervinden.
Durven wij de mens te zien achter het probleem? Durven wij ook kritisch ons eigen leven onder de loep te nemen? Durven
wij keuzes te maken die ons raken in ons uitgavenpatroon, zodat ook wij kunnen delen?
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DE IMPACT
VAN ARMOEDE
ARMOEDE IS NIET EEN BEETJE KRAP ZITTEN ,MAAR EEN CONSTANT
GELDGEBREK WAARDOOR JE JEZELF OF JE GEZIN NIET KUNT
ONDERHOUDEN. ARMOEDE BEHEERST 24 UUR PER DAG IEMANDS
LEVEN, HET IS…
HET CONSTANT WETEN DAT JE TEKORT HEBT
NIET WETEN OF JE GENOEG TE ETEN HEBT
WAKKER LIGGEN VAN JE VERJAARDAG OF DIE VAN JE KIND
WEER NEE MOETEN ZEGGEN TEGEN JE KIND
MOETEN KIEZEN TUSSEN EEN JAS EN EEN TAS BOODSCHAPPEN
IN PANIEK RAKEN VAN DE ENERGIEREKENING
JE ZORGVERZEKERING NIET KUNNEN BETALEN EN EEN BOETE KRIJGEN
DE KINDERBIJSLAG ZIEN VERDWIJNEN IN HET SCHULDENGAT
JE KIND KAN NIET MEE MET EEN SCHOOLREIS
NIET NAAR DE( TAND)ARTS GAAN OF AFZIEN VAN BEHANDELING
ELKE FINANCIËLE TEGENVALLER IS EEN RAMP ERBIJ
POST NIET MEER DURVEN OPENEN
NIET LOGISCH NA KUNNEN DENKEN
(LEES 2 PAGINA'S VERDER MEER)

VOOR ALLES IS EEN TIJD…
AFSCHEID INGEBORG PETERS

Voor alles is een tijd. Een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd van gaan is nu voor mij gekomen. Ik heb het moeilijke
besluit genomen om per 1 januari 2017 mijn functie als coördinator bij Voedselhulp Nunspeet neer te leggen. Als je iets met
hart en ziel doet, is het moeilijk daar afscheid van te nemen, ook al is dit je eigen keus. Toch doe ik het omdat het goed is.
Terugkijkend op de zes jaar dat Voedselhulp Nunspeet bestaat, overheerst een gevoel van verwondering en dankbaarheid.
In november 2010 gingen de deuren van Voedselhulp Nunspeet voor het eerst open. Velen hebben de moedige stap gezet
om hulp te vragen omdat ze financieel niet rond konden komen. Wat een nood gaat er schuil achter menige voorgevel…
Ik ben nog steeds verwonderd over het vertrouwen dat mensen ons geven door inzage te geven in dat wat je het liefst
verborgen wilt houden. Mensen moeten echt een drempel over voordat ze bij Voedselhulp aankloppen. Ik kan niet vaak
genoeg zeggen dat het niet om een bepaald ‘soort’ mensen gaat dat bij Voedselhulp komt, maar dat het mensen zijn die
door diverse omstandigheden in financiële problemen zijn gekomen. Het kan iedereen overkomen! Dat is confronterend en
doet je je plaats weten. Niet boven maar naast mensen staan. Ik vond het fijn met hen in gesprek te zijn, hen aandacht te
geven. Achter de nood zit een mens, een waardevol mens. Daar oog en oor voor hebben, ongeacht achtergrond,
levensbeschouwing of omstandigheden. Ik heb ervaren dat aandacht mensen weer een gezicht geeft. Armoede kan maken
dat mensen zich terugtrekken en in een isolement terechtkomen. Dat wil niemand. Ik ben God dankbaar dat ik een schakel
heb mogen zijn in het dienen van de mensen die bij Voedselhulp komen. Ik ben dankbaar dat Hij mij kracht en wijsheid
gegeven heeft om samen met Janet Dollekamp leiding te geven aan een fantastische groep trouwe vrijwilligers.
Ik heb altijd enorm genoten van de goede onderlinge sfeer. Ik ga dit nu loslaten. Dit doe ik in vertrouwen dat God niet
loslaat wat Zijn hand begonnen is te doen. Buiten Voedselhulp was er veel contact met leveranciers, kerken,
hulpverlenende instanties en met de gemeente Nunspeet. Hieruit blijkt een groot vertrouwen, waarvoor ik dankbaar ben.
Deze contacten zullen blijven bestaan want samenwerking blijft nodig. Rest mij nog een ieder te bedanken voor zijn of haar
in mij gestelde vertrouwen.

DE IMPACT
VAN ARMOEDE II
HET OVERZICHT KWIJT ZIJN
GEVOEL VAN ONMACHT
ER GEEN GAT MEER IN ZIEN
KAPOTTE DINGEN NIET KUNNEN REPAREREN
SCHRIKKEN VAN DE DEURBEL, WEER EEN DEURWAARDER?
VLUCHTEN VOOR DE REALITEIT
AFKEURING ONDERVINDEN VANUIT OMGEVING
ONBEGRIP ONDERVINDEN
SCHAAMTE ERVAREN
GEVOEL VAN MINDERWAARDIGHEID HEBBEN
SOCIALE UITSLUITING ERVAREN
GEPEST WORDEN OP SCHOOL
EENZAAMHEID
SOCIAAL ISOLEMENT
UITZICHTLOOSHEID
HOPELOOSHEID
DEPRESSIE
ZELFMOORDGEDACHTEN

OVER DE
ORGANISATIE
Vacature

Binnen de organisatie (en mogelijk daarbuiten) wordt gezocht naar een tweede
coördinator die samen met Janet Dollekamp leiding kan geven aan de vrijwilligers.
De laatste maanden heeft Ingeborg zoveel mogelijk haar taken inzichtelijk gemaakt,
uitgeschreven en overgedragen. De algemene coördinatie ligt nu bij Janet
Dollekamp. Gezien de belasting die dit met zich meebrengt, hopen we dat dit van
korte duur is en we binnenkort een nieuwe coördinator kunnen benoemen.

Aanspreekpunt gespreksteam

Omdat klantenzaken specifieke aandacht vragen, zijn we blij dat Anneke Polman
deze taak op zich heeft willen nemen. Anneke is al jarenlang werkzaam binnen het
gespreksteam van Voedselhulp Nunspeet en bekend met het reilen en zeilen van dit
team en de geldende procedures.

Screening intakes

Voorheen was het gespreksteam verantwoordelijk voor screening (van in- en
uitgaveformulieren inclusief bankafschriften van de laatste drie maanden) bij een
intake. Dit is een veelomvattende klus die niet ten koste mag gaan van
klantencontacten. Zo ontstond de vraag of dit extern kon worden gedaan. We
hebben Geerlof van Loo en Rien Drost bereid gevonden de screenings uit te voeren.
Tijdwinst: 100% voor de klant!

Externe contacten

Eerste prioriteit is de dagelijkse voortgang van zaken in het belang van de mensen
die ondersteuning ontvangen van Voedselhulp. Uiteraard zal er indien nodig contact
zijn met andere hulpverleners om tot een goede afstemming te komen. Andere
externe contacten zullen mogelijk moeten wachten tot er een tweede coördinator is
gevonden.

Presentaties

We zijn blij dat we kunnen melden dat Lydia van Asselt presentaties en voorlichting
over Voedselhulp Nunspeet gaat geven. Lydia stelt zichzelf verderop in dit
jaarverslag voor.

HOERA!

NIEUWE SAMENWERKINGSVERBANDEN

Stichting Jarige Job

60.000 kinderen in Nederland vieren hun verjaardag niet vanwege de financiële problemen van hun ouders. In Nunspeet
betreft dit wat klanten van Voedselhulp betreft (er zullen er beslist meer zijn) 37 kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar .
Stichting Jarige Job schenkt ten behoeve van ieder jarig kind een verjaardagsdoos (foto) . Hiermee kunnen ouders van de
verjaardag van hun kind een echt feest maken. In de doos zitten onder andere spullen om een taart te maken, een spuitbus
slagroom, traktaties (ook voor de juffen en meesters), slingers, limonade, uitnodigingskaartjes, tips voor een kinderfeestje
en lekkers om uit te delen op het feestje. Daarnaast zit er in de doos ook nog een cadeau voor het jarige kind. Voedselhulp
geeft geen namen door van de kinderen, enkel het geslacht en de geboortedatum. Zo blijft de privacy gewaarborgd en
ontvangt ieder kind een bij hem of haar passende doos. De verjaardagsdozen maken heel wat kinderen blij!

Taartjes voor Nunspeet en de Verjaardagscheque

Ieder jarig kind wordt op zijn of haar verjaardag ook nog eens verrast met een taart van Taartjes voor Nunspeet, die met
veel liefde en aandacht gemaakt worden, en de Verjaardagscheque. Met deze cheque, die ter beschikking gesteld is door
een plaatselijke ondernemer, kunnen kinderen tot en met 18 jaar samen met hun ouders , broers en zusjes komen eten
inclusief een consumptie. U zult begrijpen dat dit ongeveer het summum van feestvieren is voor de betreffende kinderen!

Schoolspullenpas

We zijn blij dat we jongeren van 12 tot en met 17 jaar voor het schooljaar 2017/2018 een schoolspullenpas mogen geven.
Deze pas wordt verstrekt door het Armoedefonds . De Schoolspullenpas heeft een waarde van €50 en kan alleen bij Bruna
besteed worden aan schoolspullen. De jongeren rekenen hun aankopen af met de pas, waardoor armoede niet zichtbaar
wordt aan de kassa. De aanschaf van de schoolspullen doet zo geen aanslag op het gezinsbudget. Naar verwachting zullen
de passen medio juni 2017 worden uitgereikt.

IK BEN LYDIA
Ik ben Lydia van Asselt, getrouwd met Jan en samen hebben we vier prachtige kinderen. Ik ben een aantal jaren
gespreksmedewerker geweest bij Voedselhulp Nunspeet. Ook deed ik af en toe boodschappen met de klanten. Het was
mooi en waardevol werk. Het is bijzonder hoe Voedselhulp Nunspeet is uitgegroeid tot een goedlopende organisatie met
vaste vrijwilligers. Ik heb gezien wat Voedselhulp Nunspeet voor mensen betekent en hoe het velen weer hoop en richting
heeft gegeven voor de toekomst. Belangrijk bij Voedselhulp vond ik dat je als vrijwilliger gewoon naast de mensen staat en
een luisterend oor bent, zonder te (ver)oordelen.
Enige tijd geleden werd mij gevraagd of ik de presentaties voor Voedselhulp Nunspeet wilde gaan doen bij verenigingen,
clubs en andere belangstellenden. Dat lijkt me erg mooi werk, juist omdat ik een tijd heb meegedraaid in het team. Ik weet
van binnenuit hoe de organisatie werkt. Omdat ik van de mensen zelf heb gehoord hoe groot de nood kan zijn, ook hier in
Nunspeet, wil ik graag weer mijn steentje bijdragen. Ik kom graag een presentatie geven bij een gemeente, vereniging, club
etc. maar ook op de basisscholen hier in Nunspeet om zo het werk van Voedselhulp Nunspeet dichterbij te brengen. Heeft u
interesse? Laat het ons weten en stuur een e-mail, ik maak graag een afspraak.
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BEGROTING
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BEGROTING II
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BEGROTING III

DOOR JOU EEN OPEN
DEUR
Gedicht van Johnson Gnanabaranam

Hoe kan ik God danken
als Hij mij slechts te eten en te drinken geeft?
Als mijn naaste honger lijdt en dorst.
hoe kan ik dan zeggen: Heer dank U voor deze spijzen?
En zal ik God loven
als hij alleen mijn lichaam kleedt
en alleen aan mijn gezin een woning geeft?
Als mijn naaste naakt is en op straat moet slapen
hoe zal ik dan zeggen
geloofd zij de goedheid van God?
En moet ik God prijzen
als Hij alleen mij gezondheid en vrijheid schenkt?
Als mijn naaste ziek is of wordt verdrukt
moet ik dan zeggen
geprezen zij Gods barmhartigheid?
Zou ik werkelijk God moeten danken
dat Hij juist mij verkoren heeft
als miljoenen mensen nog leven in duisternis.
Zou ik dan bidden:
dank U , God, dat ik tot Uw uitverkorenen behoor?
Mijn kind, Ik geef je niet te eten en te drinken
om alleen jou te verzadigen en vrolijk te maken.
Ik geef je, opdat jij je voedsel met je hongerige
naaste deelt, door jou verzorgd, zal hij Mijn zorg
erkennen en Mij danken.

Mijn kind, Ik geef je geen kleding en woning
opdat jij je zou laten voorstaan op je voorspoed.
Ik geef jou om je bevriezende vriend
door jouw kleding tegen de kou te beschermen
en om jouw huis een toevluchtsoord te maken
voor mensen in nood
Als zij door jou Mijn goedheid ervaren, zullen zij
mij loven.
Mijn kind, Ik geef jou geen vrijheid en gezondheid
om jou onbekommerd te laten leven,
je bent gezond om zieken en ouden te dienen
je bent vrij om verdrukten te steunen
Als zij door jou Mijn barmhartigheid ondervinden
zullen zij Mij prijzen.
Mijn kind, Ik heb je niet uitverkoren
alleen om je geborgenheid te geven voor tijd en
eeuwigheid.
Veeleer heb Ik je uitverkoren tot medewerker van Mij.
Als je Mijn liefde doorgeeft aan je medemensen
zullen ze Mijn nabijheid beseffen
hun duisternis zal licht worden, en samen met jou
zullen ze Mij danken, Mij loven, Mij dienen!
Door jou - een open deur.

