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Door weer en wind Als u deze nieuwsbrief ontvangt is het inmiddels overduidelijk herfst. Het

seizoen van regen, wind en vallende bladeren. Maar ook van kleuren, najaarszon, kastanjes

en eikels. Herfst of niet, Voedselhulp blijft onverstoord op donderdag haar deuren openen.

Met dank aan de vele vrijwilligers, sponsoren, leveranciers mogen we een veertigtal

huishoudens voorzien in een aanvulling op hun boodschappen. Cliënten die inderdaad soms

door weer en wind Voedselhulp weten te vinden. In deze nieuwsbrief willen we u infomeren

over het reilen en zeilen binnen de Voedselhulp. Deze keer nemen we afscheid van Janet en

maken we kennis met een nieuwe coördinator. Daarnaast leest u over de vakantietas, een

politiek bezoek en het afnemende aanbod. Dank voor uw belangstelling in het werk van

Voedselhulp Nunspeet.

 

Afscheid Janet Na acht jaar vrijwilliger geweest te zijn bij Voedselhulp Nunspeet, waarvan

zeven jaar als coördinator, heb ik eind vorig jaar besloten om afscheid te gaan nemen van de

Voedselhulp. Het is voor mij tijd geworden om andere keuzes te maken. Per 1 juli jl. ben ik

gestopt. In de zomerperiode ben ik her en der nog bijgesprongen, maar op 24 september heb 

ik tijdens een mooie en gezellige medewerkersavond officieel afscheid genomen. De

afgelopen zeven jaar heb ik met veel plezier mijn werkzaamheden gedaan. We mochten er als

vrijwilligers samen zijn voor mensen die het voor kortere of langere tijd zelf niet redden op

financieel gebied. Dit alles onder de zegen van onze Hemelse Vader. Wat heb ik in deze tijd

veel geleerd! 

 



 

 

De eerste periode heb ik coördinatorschap gedeeld met Ingeborg, de laatste jaren met Coby.

Het was fijn samenwerken met hen. Ook het samenwerken met de andere collega's was altijd

heel prettig. Het is een topteam en ik zal hen zeker gaan missen! Ik ben heel blij dat er een

fantastische opvolger voor mij is gevonden in Anja Mulder. Ik wens hen hierbij veel succes en

Gods zegen en ben ervan overtuigd dat ze dit samen super zullen doen. Dank aan een ieder

met wie ik de afgelopen jaren samen mocht werken. Ik kijk met groot genoegen terug op mijn

tijd bij de Voedselhulp. Het was een mooie tijd! Blijf allen oog houden voor degene die je hulp

nodig heeft want: "Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt [...] dan zal je licht in

het donker schijnen” (Jesaja 58:10).

 

Het bestuur heeft bij het afscheid van Janet veel lof en dank geuit voor haar enthousiasme en

vaardigheid in het goed neerzetten van de organisatie. Uiteraard kreeg ze ook cadeaus

aangeboden. Het bestuur heeft alle vertrouwen in de blijvende coördinator Coby Mulder en

Janets opvolger Anja Mulder.

 

Even voorstellen  Mijn naam is Anja Mulder. Vanaf 1 juli heb ik officieel 

het stokje overgenomen van coördinator Janet Dollekamp. Ik ben 45 jaar 

en samen met Eric woon ik ruim zeventien jaar in Nunspeet. We hebben 

samen vier prachtige kinderen gekregen, zij houden mij naast de 

Voedselhulp lekker bezig. Naast ‘bezig zijn’, vind ik het heerlijk om te lezen, 

hard te lopen in en om ons mooie Nunspeet of muziek te luisteren. Voedselhulp Nunspeet heb

ik leren kennen als een warme, betrokken en goedlopende organisatie. Iedere medewerker

heeft daarin z’n eigen waardevolle rol. Ik vind het mooi om te zien dat niet alleen

boodschappen worden uitgegeven, maar dat de klanten echt worden gezien. Door een kop

koffie, ruimte voor ontmoeting of een gesprek. Dit is een plek waar ik graag wil meehelpen. Ik

geloof dat voor de Here God ieder mens kostbaar is. We leven in een gebroken wereld. Ik

geloof in de belofte van een nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid wonen zal. Maar tot

die tijd zien we om ons heen mensen die in de knel komen, zieken, kwetsbaren en mensen in

armoede. Ik geloof dat wij Zijn handen en voeten mogen zijn om te helpen, te delen en elkaar

te zien. Meehelpen bij Voedselhulp Nunspeet is voor mij een manier om dat te doen. Het

opvolgen van Janet, dat is een hele klus. Gelukkig zijn we als coördinatoren met z’n tweeën,

samen met Coby gaat het vast lukken. Als je vragen hebt aan me, hoop ik dat je ze zeker gaat

stellen. Ik hoop op een mooie tijd met elkaar!   

 



 

 

Actie vakantietas Voor de zomer heeft de Protestantse Gemeente meegedaan aan de actie

Vakantietas van Kerk in Actie. Zij heeft speelgoed en cadeaubonnen ingezameld voor kinderen

voor wie op vakantie gaan niet vanzelfsprekend is. In de tassen zaten ballen, waterpistolen,

tekenspullen, knuffels, spelletjes en beach ball-setjes. Maar ook bonnen om een ijsje te halen,

een keertje te zwemmen, een pannenkoek te eten, om te gaan midgetgolfen of spelen in een

binnenspeeltuin. Vlak voor de zomervakantie hebben we de tassen uitgedeeld aan onze klanten.

We zijn erg dankbaar voor deze actie van de Protestantse Gemeente. Dank! 

 

Bezoek Gemeentebelang In juni hebben we bezoek gehad van Gemeentebelang. We vinden

het erg fijn als de politiek belangstelling toont voor de Voedselhulp. Gemeentebelang stelde

zich twee doelen voor hun bezoek. Ze toonden hun waardering voor al de vrijwilligers die zich

inzetten voor de organisatie en ze wilden door de Voedselhulp op de hoogte gebracht worden

van de problematiek waar sommige inwoners van de gemeente Nunspeet mee te maken

hebben. We kijken terug op een goed bezoek. We hebben erover gesproken dat we juist in

deze tijd elkaar zo hard nodig hebben. Voedselhulp helpt die inwoners van Nunspeet die zich

tijdelijk niet kunnen redden en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zijn wij weer afhankelijk

van alle Nunspeters en met name van de boodschappen, de producten die we van hen

ontvangen. Wij zijn blij met alles wat we krijgen. Of het nu gaat om producten uit de supermarkt

of verse producten van het land. We delen graag uit van hetgeen we van u ontvangen. Bij het

vertrek gaf Gemeentebelang aan: Voedselhulp werkt!   

 

Terugloop producten We merken dat er enigszins terugloop van producten is. Soms is er wat

krapte om alle mensen van voldoende boodschappen te voorzien. Laatst hebben we

aangegeven dat de koe bijna droog stond. We konden de mensen geen melk bieden. Gelukkig

is het goed gekomen. We zien wel dat iedereen helpt op zijn of haar eigen manier. Voor iedere

vorm zijn we erg dankbaar. We zijn ook ontzettend dankbaar voor de maandelijkse inzameling

van de kerken. Blijft u ons helpen? Dan kunnen wij steeds weer veel gezinnen blij maken.

Heeft u vragen? Veel kunt u op onze website lezen. U mag ons natuurlijk ook altijd mailen:

info@voedselhulpnunspeet.nl.
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