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7 jaar Stichting Voedselhulp Nunspeet bestaat inmiddels zeven jaar. En is nog steeds zo hard

nodig! We zijn dankbaar dat we zó veel gezinnen en alleenstaanden kunnen helpen. Zoals u

weet is de Voedselhulp in zijn functioneren volledig afhankelijk van goede gevers. Het is

daarom goed hier te vermelden dat we erg onder de indruk zijn van de bereidheid in de

samenleving van Nunspeet en omgeving om bij te dragen aan ons werk. Voedselleveranciers

helpen ons met hun overschotten en vaak meer dan dat. Alle voedselproducten krijgen we

gratis. Scholen, kerken, bedrijven en particulieren werken mee of voeren acties om producten

in te zamelen. Daarin mogen we toch ook de liefde en trouw van onze God zien. Het met

elkaar bouwen aan een organisatie die anderen iets geeft, waarbij je automatisch zelf iets

ontvangt. Tijdens het uitdelen is er ruimte en tijd om met onze klanten een kopje koffie te

drinken en een praatje te maken. Het is zo belangrijk dat er interesse getoond wordt.

Oprechte belangstelling! Dat mensen contact hebben en eventueel hun verhaal kwijt kunnen.

Dit wordt ook mede mogelijk gemaakt door de trouwe inzet van al onze vrijwilligers. 

Belangrijke zaken  Er zijn de afgelopen maanden twee belangrijke zaken in ontwikkeling,

namelijk de aanvraag van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor alle medewerkers die in

direct contact staan met onze bezoekers. Dit geeft een grotere garantie dat wij op een juiste

en zorgvuldige manier met onze bezoekers omgaan. De vrijwilligersovereenkomst is hier

inmiddels op aangepast. De andere ontwikkeling is de AVG-wet die aangeeft hoe om te gaan

met privacygevoelige gegevens binnen een organisatie. Dit geldt zowel voor de vrijwilligers als

onze bezoekers. Omdat deze wet ingrijpende zaken vraagt in ons communicatiesysteem

hebben wij gevraagd of Jan van Asselt van IT bureau Nitad. ons in dit proces wil begeleiden.

In de herfst van dit jaar hopen we dit af te ronden. Jan blijft ook na eind van dit proces de

functionaris gegevensbescherming voor de Voedselhulp.  

Nieuwe transporter Ton Brosky, de voorzitter van de Voedselhulp Nunspeet, vertelt iets over

onze nieuwe transporter: “We zijn zeer blij met de transporter en de geweldige giften die de

aanschaf mogelijk hebben gemaakt. Door de ruimere auto hoeven onze chauffeurs minder

vaak heen en weer te rijden. > 



Het meeleven met Voedselhulp Nunspeet en het meeleven met de noden van onze klanten is

hartverwarmend. Ook buiten de giften voor deze transporter willen we gulle gevers hartelijk

bedanken. Jullie maken het mogelijk dat wij zoveel mensen zo goed kunnen helpen.

Voedselhulp Nunspeet heeft deze nieuwe transporter kunnen aanschaffen, dankzij giften van

Tafelronde 156 Nunspeet, Heleboeldag Hervormd Nunspeet en het landelijke Oranjefonds. Met

deze auto kunnen de chauffeurs van Voedselhulp nog beter en praktischer hun werk doen.” 

Het begon allemaal met de Tafelronde die een grote gift verwachtte uit de opbrengst van het

georganiseerde Oktoberfest en hiermee graag een project binnen Voedselhulp Nunspeet wilde

steunen. Omdat de oude transporter over niet al te lange tijd moest worden afgeschreven en

een ruimere auto praktischer zou zijn, heeft het bestuur van Voedselhulp Nunspeet dit project

voorgesteld. Met de gift van de Tafelronde en andere grote giften vanuit de Heleboeldag van

Hervormd Nunspeet en het Oranjefonds kon uiteindelijk de transporter aangeschaft worden. 

. 

NL-doet Het team van stichting Het Venster en 35 leerlingen van het Nuborg College hebben

hun best gedaan tijdens de actie NL-doet. Zij hebben geld en producten ingezameld door

middel van klusjes en ruilacties huis aan huis. Stichting Het Venster wilde graag de helft

hiervan doneren aan de Voedselhulp. De Voedselhulp heeft bij Het Venster vijf bananendozen

met producten in ontvangst mogen nemen. Geweldige actie! > 



Medewerkersavond Een aantal keren per jaar wordt er door het bestuur een medewerkers-

avond georganiseerd. Soms in het teken van de ontwikkeling van de organisatie, maar deze

keer hebben we een bezoek gebracht aan een bedrijf. Onder het genot van koffie en een hapje

en een drankje hebben we een leerzame avond over koffie gehad. De belangstelling was groot.

Ook werd er op die avond aandacht besteed aan de vrijwilligers die drie of vijf jaar bij ons zijn.  

Giften Tijdens een toertocht van De Volharding werden er aan de deelnemers krentenbollen

uitgedeeld. Toen na afloop bleek dat er een hoeveelheid over was, dacht de organisatie aan de

Voedselhulp. Wij hebben onze klanten daardoor heel erg blij kunnen maken. Ook mochten wij 

van een firma heel veel zakjes kruiden en specerijen in ontvangst nemen. Het ging om allerlei

soorten. Ook daar waren onze klanten erg blij mee. We ontvingen lekkere verse sla van

iemand uit zijn moestuin, van basisschool De Bron kregen wij producten die overgebleven

waren van het schoolkamp. De vrouwenvereniging van de Ahmadyya’s moslimgemeenschap

heeft opnieuw producten bij ons gebracht. En na Pasen werd er contact met ons opgenomen

door Phyllies-sweet-delicious. Zij brachten prachtige chocolade-eieren en nog een grote

diversiteit aan chocola. We kregen ook nog luxe paasbroden. De medewerkers van het kamp

van de NGK brachten ons overgebleven producten. 

Ook ontvangen we regelmatig giften, daardoor konden we op Koningsdag overheerlijke oranje

tompoucen voor onze klanten kopen. Daarnaast hebben we laatst een grote hoeveelheid kaas

gekocht. Dat is gewoon eens een extraatje. Dank voor alle giften!  

  

Bezoek aan Stimenz Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de

Veluwe. Regelmatig proberen wij onze contacten met andere hulpverleners of ander instanties

te versterken. Op 10 april heeft een vertegenwoordiging van de Voedselhulp een bezoek

gebracht aan Stimenz. We hebben gesproken met een aantal maatschappelijk werkers. Dat

gesprek was motiverend en stimulerend. We hebben met elkaar kennis gemaakt en vervolgens

met elkaar besproken wat we voor elkaar kunnen betekenen. We werken vaak binnen dezelfde

doelgroep. We zouden meer gebruik kunnen maken van elkaars deskundigheid en hebben

afgesproken dat we elkaar in het najaar opnieuw ontmoeten. In het verleden heeft Stimenz wel

eens een training gegeven aan onze vrijwilligers. Dit is zeker voor herhaling vatbaar om te

weten wie zij zijn, maar ook om de professionaliteit binnen de Voedselhulp te vergroten. 
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