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Van de coördinatoren Terwijl we deze Nieuwsbrief schrijven waait het buiten flink. De

bladeren dartelen naar beneden en vliegen door de tuin. Prachtige herfstweer dus! In de

herfst wordt er in ons dorp in veel kerken dankdag gehouden. We danken omdat de Here God

ons weer op zó veel verschillende manieren heeft laten zien dat we afhankelijk zijn van Hem,

maar ook danken we dat er elke dag weer eten op tafel stond. Tijdens deze diensten werd er

bij diverse kerken vers fruit en verse groenten ingezameld voor Voedselhulp Nunspeet. Het

was werkelijk een lust voor het oog om zo veel vers fruit en verse groenten te zien. Onze

vrijwilligers hadden het prachtig, overzichtelijk uitgestald. We hebben er een aantal foto’s van

gemaakt. Wat een zegen om onze klanten dit te mogen aanbieden. Zij waren ook verrast en

verrukt. Bij menig gezin uit ons bestand stond in die week een heerlijk vers maal op tafel. Wij

zijn blij en dankbaar dat veel mensen de Voedselhulp een heel warm hart toedragen.

 



 

Beatrixschool  Ook kinderen houden zich bezig met de Voedselhulp. Wij kregen een

telefoontje van de Beatrixschool uit Hulshorst. Zij houden op 11 december een marktje en de

helft van de opbrengst is voor de Voedselhulp. Hoe mooi kun je het krijgen. En wat het

helemaal leuk maakt: zij hebben een bezoek gebracht aan de Voedselhulp. Lydia van Asselt,

een van onze vrijwilligers, heeft de kinderen en de leerkrachten ontvangen. Er was limonade

en koek en daarna ging een deel van de groep een kijkje nemen bij het klaarzetten van de 

 producten voor onze klanten. Een ander deel van de groep deed een spel: maak eens een

boodschappenlijst. Niet zomaar een boodschappenlijst, maar eentje met alleen noodzakelijke

boodschappen. Je mag deze week 40 euro besteden, maar er is ook nog een lekke band. De

reparatie kost 5 euro. Er blijft dus 35 euro over voor de boodschappen. De kinderen waren er

heel serieus mee bezig en keken bij welke winkel producten nog goedkoper waren. De

leerkrachten en de kinderen waren enthousiast over het bezoek aan de Voedselhulp en wij zijn

uiteraard erg nieuwsgierig naar de opbrengst van de markt. Jongens en meisjes: dank jullie wel

dat jullie aan de Voedselhulp hebben gedacht. Om nog even op Lydia van Asselt terug te

komen. Zij geeft ook presentaties over de Voedselhulp. Mocht u belangstelling hebben dan

kunt u altijd contact opnemen via de site.   

 

 

 

Naar de film Begin augustus werden onze klanten uitgenodigd door Stichting Gloei om naar

een prachtige film te komen kijken. De vogels floten vrolijk deze morgen in het Zandenbos in

Nunspeet. Een enkele keer reed een fietser voorbij, maar verder was er rust. Op een open plek

nabij het Zwarte Veldje werd de natuurfilm 'Wild', over de dieren op de Veluwe, vertoond. Onze

klanten hebben hier een prachtige avond gehad. Wat geweldig dat we zo af en toe de klanten

zo’n ontspannen avond kunnen bieden. Namens ons en onze klanten hartelijk dank!  

 



 

AVG Ook wij hebben te maken met de AVG. AVG staat voor de Algemene Verordening

Gegevensbescherming en is de nieuwe Europese privacywetgeving. Elk Europees land moet

zich vanaf 25 mei aan deze wet houden. In de nieuwe wet krijgt de consument meer grip op zijn

eigen privacy. Bedrijven zijn verplicht aan te geven welke gegevens van de consument gebruikt

worden en voor welke doeleinden. Ook de coördinatoren en een aantal mensen van het

gespreksteam zijn aan de slag gegaan met de AVG. Het bestuur heeft een vrijwilliger aangesteld

als functionaris gegevensbescherming. Hij heeft vier cursusavonden belegd om de gegevens die

wij ontvangen goed te verwerken. Het gaat immers om het verwerken van persoonsgegevens,

waarbij zorgvuldig handelen noodzakelijk is. Inmiddels hebben we al een aantal

intakegesprekken gedaan en direct digitaal ingevoerd. Het vraagt nog wel wat tijd en geduld,

maar met elkaar komen we er zeker uit.

 

Dankbaar Dat zijn de klanten die bij de Voedselhulp boodschappen komen doen. Regelmatig

horen we hoe blij ze zijn met Voedselhulp. Iemand gaf aan zelf niet veel meer te hoeven

kopen. De klanten zijn vaak verrast door het gevarieerde aanbod levensmiddelen waaruit men

elke week kan kiezen. Zo vertelde onlangs een van onze klanten dat zij de wekelijkse middag

bij de Voedselhulp haar 'verwenmiddag’ noemt, want zo voegde zij eraan toe: “Ik ervaar echt

dat ik die middag verwend word. Er wordt koffie of thee voor mij ingeschonken, met iets lekkers

erbij. Er is altijd wel iemand om even mee te praten en dan ga ik boodschappen doen. Er is zo

veel keus en er zijn verschillende producten bij die ik zelf niet kan kopen." Deze treffende

woorden doen ons opnieuw beseffen dat wij als organisatie dankbaar zijn voor alle producten

die wij wekelijks ontvangen. Wij mogen een schakel zijn om deze producten door te geven aan

onze medemens die door verschillende omstandigheden in een financieel moeilijke positie

verkeren.   

 

Medewerkers en vrijwilligers Vanuit het bestuur kunnen we melden dat secretaris Wilma

Rouvoet en penningmeester Goossen Plender zich voor een nieuwe termijn verbonden hebben

aan de Voedselhulp. Daar zijn wij echt zeer blij mee. Het zijn kanjers op de achtergrond. Ook

dit jaar zijn er een paar vrijwilligers vertrokken maar kwamen er ook anderen bij. Wij willen al

onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Het is een

mooi team met het hart op de goede plaats. Dank je wel!  
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