Nieuwsbrief Stichting Voedselhulp Nunspeet / februari 2020

Van het bestuur Wist u dat als je een gezin hebt met ouders en twee kinderen en je
besteedbaar bedrag (zonder vaste lasten en eventuele schulden) per maand onder de €515
ligt, je al bij ons boodschappen kan krijgen ter waarde van zo’n €60 per week? De bedragen
voor 2020 staan in deze brief en vindt u ook op onze website. U bent welkom!
We hebben als Voedselhulp een drukke maar mooie decembertijd gehad. We hebben veel
ontvangen aan geld en goederen en mochten weer veel doorgeven. In januari hebben we
samen met veel vrijwilligers van de Voedselhulp een lekkere en gezellige nieuwjaarsmaaltijd
gehad, en elkaar een gezegend nieuwjaar gewenst.
Ook mochten we weer nieuwe medewerkers verwelkomen en van een aantal afscheid nemen.
Pauline Beelen: dank voor je geweldige inzet voor de PR. Je hebt kwaliteit geleverd. Veel
zegen in dit jaar als jullie nieuw leven mogen verwelkomen. Welkom Carlijn van Staveren,
nieuwe pr-medewerkster. Je bent jong, geschoold en enthousiast. We wensen jou een hele
fijne tijd toe.
In het gespreksteam dat de intakegesprekken doet, was door het vertrek van Elly Junte een
vacature ontstaan. Gelukkig is deze plek weer opgevuld door Sandra Marsman. Naast lid van
het gespreksteam is ze ook broodsnijder. We wensen haar een goede tijd toe bij de
Voedselhulp. Esther Holstege is als broodsnijder gestopt. Dank voor je inzet.

Ontvangen giften De afgelopen maanden hebben we via verschillende kanalen giften mogen
ontvangen. De clubkas supportactie van de Rabobank, de kerstmarkt bij de Veluvine, giften
vanuit de kerken, bedrijven die een gift overmaken en particulieren die de Voedselhulp
financieel steunen. Hiervoor zijn we heel dankbaar. De financiële support maakt het mogelijk
om onze organisatie draaiende te houden. Hiervan betalen we bijvoorbeeld de huur, de
vervoerskosten en de energierekening.
Daarnaast hebben we ook weer veel voedsel ontvangen. Een aantal plaatselijke
supermarkten, slagerijen en bakkerijen doneren wekelijks producten. Vanaf 1 december
hebben we er een nieuwe leverancier bij. Rond de Kerst kwamen bedrijven een presentje of
wat lekkers brengen om uit te delen. Bij de Plus-supermarkten ontvangen klanten zegels voor
boodschappenpakketten. >

Bij Plus Wilmink in Nunspeet mochten we een box neerzetten waarin klanten hun zegels
kunnen doneren. Dit heeft meer dan 30 pakketten opgeleverd! Deze pakken we uit en
gedurende het jaar geven we deze producten aan onze klanten.

Extraatje naast de boterham Onze cliënten komen bij ons om een aanvulling te krijgen
op hun wekelijkse boodschappen. Een enkele keer krijgen we een presentje voor onze
cliënten dat niet onder de categorie boodschappen valt, maar toch erg welkom is. Zo mochten
we een tegoedbon uitdelen die ze konden besteden voor boodschappen bij een plaatselijke
supermarkt. Tijdens de sinterklaasperiode ontvingen we van meerdere kanten cadeautjes
die we mochten doorgeven. Verder hebben al onze cliënten met kinderen een tegoedbon
ontvangen voor een uitje bij Kok Experience in Harderwijk. Dit zijn welkome lichtpuntjes!

Kerstpakkettenactie Het is inmiddels een mooie Nunspeetse traditie geworden om aan
het eind van het jaar de kerstpakketten in te zamelen voor de Voedselhulp Nunspeet.
Veel inwoners en bedrijven hebben spontaan gereageerd en hun pakket gedoneerd.
Alle ingeleverde producten zijn gesorteerd. Tijdens de kerstpakkettenactie werden veel
luxeartikelen ingezameld, zoals nootjes, luxe koeken en chocolade. Deze worden niet in een
keer uitgegeven, maar in de loop van het nieuwe jaar.

Nieuwe criteria Jaarlijks worden de beoordelingscriteria herzien. Bij de herziening ervan
hebben we de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De norm voor
het jaar 2020 is als volgt: wanneer u na aftrek van vaste lasten en eventuele schulden het
volgende bedrag overhoudt voor voeding en kleding komt u in aanmerking voor hulp vanuit
Voedselhulp Nunspeet.
1 volwassene: €230 per maand
Voor elk persoon die bij u inwoont, rekent u €95 per maand extra
Voorbeeld: vader en moeder en 2 kinderen: €230 + €95 + €95 + €95 = €515 per maand

Wanneer u denkt in aanmerking te komen, neemt u dan vooral contact met ons op.
We helpen u graag!

www.voedselhulpnunspeet.nl
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