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2020 IN VOGELVLUCHT
Klanten

DERTIEN

EXTRA HUISHOUDENS

1-9 GEZINSLEDEN
DE GEZINSGROOTTE VAN
KLANTEN IN 2020
VARIEERDE TUSSEN
DE ÉÉN EN NEGEN
PERSONEN.

-28

IN 2020 ZIJN 28 HUISHOUDENS
UITGESCHREVEN ALS KLANT.
ZIJ KONDEN ZICH FINANCIEEL
WEER REDDEN.

161 MONDEN
IN 2020 ZORGDEN
WE ERVOOR DAT
161 MONDEN TE
ETEN KREGEN. DIT
IS EEN TOENAME
VAN 50 PERSONEN
TEN OPZICHTE VAN
2019.

Vrijwilligers

60

CHAUFFEURS
BROODSNIJDERS
PLANNING
VRIJWILLIGERS
VULPLOEG
WERKEN MEE OM
UITGIFTEPLOEG
WEKELIJKS EEN
BESTUUR
BOODSCHAPPENPAKKET
INTAKETEAM
TE MAKEN VOOR ONZE
KLANTEN
PR
CATERING
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VOORWOORD
Beste lezer,
Dubbel getroffen
De kracht van onze organisatie als
Voedselhulp ligt volgens mij hierin dat de
vrijwilligers passie hebben voor onze
bezoekers en hun noden. Dat gaat veel
verder dan zoals we nu doen; hen een
pakket aan voedselproducten geven en
hen weer naar huis laten gaan.
Wij, in Nunspeet en in heel Nederland en
daarbuiten, weten nu inmiddels hoe het is
om in grote onvrijheid te leven en aan
allerlei beperkingen gebonden te zijn. Wij
willen daar graag uit ontsnappen en doen
dat soms ook wel. Onze bezoekers weten
wat het is om in de knel te zitten vanwege
jarenlang durende geldelijke beperkingen
en zorgen. Nu met de coronacrisis die al
bijna een jaar duurt, worden zij dubbele
getroffen. Hen even op de donderdag
tijdens een kop koffie ontmoeten met
aandacht voor hun persoonlijke situatie is
niet mogelijk. Wat een frustratie voor hen
maar ook voor ons.
Onverminderd is dit jaar een moeilijke
geweest voor onze vrijwilligers en wie met
hen zijn verbonden. Ziekte en verlies
gingen ons niet voorbij. In de afgelopen
maand nog verloren wij een trouwe
chauffeur aan het coronavirus. Meeleven
en bidden voor elkaar en voor onze
bezoekers, is wat we kunnen doen.
Solidariteit in Nunspeet
Wij zijn als Voedselhulp erg bemoedigd
door de vele acties die er voor ons als
organisatie maar vooral voor onze
bezoekers zijn gehouden. Hartverwarmend
was de betrokkenheid van Nunspeet op de
noden van haar burgers. Daar het
schenken van producten door corona vaak
wat lastig was, is er door particulieren en
bedrijven heel veel geld aan ons gegeven.
De prognose voor de giften is in 2020
meer dan overtroffen. Dank daarvoor.

Wees ervan overtuigd dat deze
giften bestemd zullen worden
voor onze bezoekers. Voor hen
zijn wij het laatste jaar steeds
meer producten gaan kopen,
omdat er minder aan ons ter
beschikking werden gesteld.
Dank
Dank bezoekers voor het
vertrouwen in ons, ondanks jullie
druk. Dank vrijwilligers voor alle
jullie inspanningen die jullie
onder druk hebben gedaan. Dank
gevers voor al wat ons ter
beschikking is gesteld voor onze
medemens. Dank God die ons in
deze druk gezegend heeft met
allerlei gaven om uit te delen.
Hoop
Natuurlijk hopen wij dat wij
onder de druk van corona uit
zullen komen in 2021 en dat onze
bezoekers onder de druk van hun
financiële situatie uit zullen
komen.

TON BROSKY
Voorzitter
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ONZE MISSIE
Vanuit de Bijbelse opdracht ons brood te
delen met de hongerige en om te zien
naar de behoeftige, is het ons verlangen
om te zien naar onze dorpsgenoten die
het financieel niet redden.
Wij bieden ondersteuning aan ieder die
dit nodig heeft, ongeacht achtergrond en
levensovertuiging. Een financieel
probleem staat zelden op zichzelf en is
vaak onderdeel van een complexer geheel.
Voedselhulp Nunspeet heeft hier oog voor
en biedt mensen een luisterend oor, geeft
advies en kan indien nodig doorverwijzen
naar andere vormen van hulpverlening.
Het bieden van ondersteuning is niet ons
doel, maar een manier om naast mensen
te staan en hen te helpen tot zij weer zelf
in staat zijn zichzelf of zijn/haar gezin te
onderhouden.
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DIT WAS 2020
De 1e vergadering in coronatijd hielden
we in de tuin van onze secretaresse. De
vergadering werd geopend met het thema
bezorgdheid. We lazen een gedicht
hierover en kernzinnen hieruit waren:
behoed ons voor bevroren ruiten van de
ongevoeligheid, maar ook voor de
beslagen ramen van de overbezorgdheid,
zodat we een heldere kijk kunnen houden
op de weg, die Jezus ons is voorgegaan.
We hebben ons in deze tijd allemaal
bezorgd gemaakt om en voor mensen. Er
waren zorgen om onze medewerkers,
bezoekers, geliefden en onszelf. Als
Voedselhulp zorgden we voor onze
bezoekers door hen te blijven geven wat
ze zo hard nodig hebben. Dit bleek niet
altijd gemakkelijk. Ook in het nieuws
werden de Voedselbanken met enige
regelmaat genoemd. Er waren zorgen over
de aanlevering van producten, de grote
toestroom van cliënten en het aantal
beschikbare vrijwilligers.
Werkwijze tijdens corona
Bij Voedselhulp Nunspeet hebben we
nagedacht over onze werkwijze tijdens de
coronacrisis. We wilden een veilige
omgeving voor zowel onze medewerkers
als onze cliënten. Daarom hebben wij in
2020 het een en ander aangepast. Zo
richten we sinds de coronacrisis niet meer
onze gebruikelijke winkel in, maar
verdelen we alle producten over tassen.
Deze kunnen de cliënten gevuld met
producten meenemen. De week erop
kunnen ze de lege tas mee terugnemen.
Normaal is er bij de Voedselhulp ook tijd
en ruimte voor een goed gesprek en
ontmoeting onder het genot van een kop
koffie. Helaas kon dit tijdens de
coronacrisis niet. Ook de
intakegesprekken en evaluaties hebben
we sinds vorig jaar maart niet kunnen
doen. Gelukkig kunnen we dit per 1 juli
weer oppakken, dankzij de ontvangst van
een prachtig plexiglazen scherm.

Nunspeet kwam in actie
De toevoer van producten bleef
een spannend onderwerp. De
producten van enkele vaste
leveranciers nam af, maar
tegelijkertijd zagen we dat
Nunspeet in actie kwam. We
werden stil van iedereen die met
ons meedacht. Dit varieerde van
giften van particulieren en
kerken, boodschappenbonnen,
acties van bedrijven en scholen
en voedsel van restaurants en
sportkantines. Wat fantastisch! Al
het voedsel ging uiteraard naar
onze cliënten en van alle giften
kochten we extra voedsel.
Onze cliënten
Van onze klanten hoorden we dat
ze het kopje koffie en het praatje
met de vrijwilligers erg missen.
Toch gaven ze aan dat ze het nog
steeds fijn vinden bij ons. Een
klant gaf aan: “De creativiteit van
jullie is bijzonder in het ‘nieuwe
normaal’. De gezelligheid en de
sfeer is niet veranderd”. We zijn
erg blij om dat te horen! Ook van
andere klanten kregen we
complimenten:

“Jullie hebben het echt goed gedaan.
Ook met de maatregelen. Ik ben heel
echt blij.”
“Het is altijd gezellig bij de deur.
Altijd even vragen hoe het gaat.”
“Ondanks corona kan het nog steeds
doorgaan. Super bedankt voor alles.”
“Zeker goed werk. Ik ben er heel blij
mee.”
“Wij zijn altijd weer verrast door de
inhoud van onze tassen.”
“Jullie zijn altijd vriendelijk en
belangstellend.”
“Fijn dat de Voedselhulp er steeds
was. Knap hoe jullie het doen. Het
contact met jullie is warm.”
“We vinden het hier fijn en geweldig.”
“Elke week gezellig en fijne
vrijwilligers.”
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IN DE (SOCIAL) MEDIA
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ONZE VRIJWILLIGERS

Tineke Bostelaar
“Ik ben Tineke, moeder van
2 kinderen die nu allebei
naar school gaan. Vorig
jaar maart ben ik bij
Voedselhulp Nunspeet aan
de slag gegaan. Sindsdien
help ik 1 à 2 keer in de
maand op donderdagochtend om de
boodschappentassen in te
pakken.
Voedsel is de basis van het leven. Als
mensen hierin tekortkomen, zegt dit wat
over hun achtergrond. Vaak schuilen daar
veel meer problemen achter. Sinds ik weet
van het bestaan van Voedselhulp
Nunspeet heeft dit altijd in mijn
achterhoofd gespeeld. Door de
Voedselhulp kunnen we mensen de
zekerheid bieden dat ze genoeg voedsel
hebben.
Ik vind het van grote waarde om voor
anderen klaar te staan. Vooral voor mijn
medemens die moeite heeft om zich
staande te houden in deze maatschappij.
Ik zoek altijd naar een manier om hen te
helpen. Als ik ruimte heb in mijn leven om
me nog meer in te kunnen zetten, zal ik
dat zeker willen doen!
Afgelopen jaren waren anders dan
normaal. Ik heb nog niet op een “normale”
manier bij de Voedselhulp gewerkt, maar
ik heb respect voor de flexibiliteit en
creativiteit van het team. Zij spelen
bijzonder goed in op alle maatregelen! Ik
ben erg blij om samen te mogen werken
met deze warme en betrokken mensen.”

Teunella Terpstra
Mijn naam is Teunella Terpstra.
Ik ben 44 jaar oud, getrouwd en
moeder van drie kinderen. Sinds
2010 wonen wij in Nunspeet.
Toen de kinderen naar school
gingen, zocht ik iets om me voor
in te zetten en om sociale
contacten op te doen. Ik sta
namelijk graag voor een ander
klaar en hou ervan om bezig te
zijn.
Via een collega van mijn man
kwam het vrijwilligerswerk van
Stichting Voedselhulp op mijn
pad. Inmiddels draai ik al een
jaar of vijf mee in de
ochtendploeg. Mijn functie
bestaat uit het eerlijk verdelen
en klaarzetten van de
aangeleverde boodschappen voor
de klanten. Daarnaast ben ik ook
de contactpersoon binnen onze
kerk (CGK Nunspeet).
De Voedselhulp bestaat uit een
leuke, interkerkelijke en
zeer betrokken groep
vrijwilligers. Het is mooi om te
zien hoe iedere vrijwilliger zijn
of haar eigen taak
heeft. Hierbij
hebben we
gezamenlijk
het doel om uiteindelijk een
goed gevulde
boodschappentas aan te
bieden voor de
klanten.
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ONZE VRIJWILLIGERS

Bertus Slijkhuis
Dag vrijwilligers van
Voedselhulp Nunspeet.
Ik
ben Bertus Slijkhuis, 59
jaar en woon in Elspeet.
Ik ben getrouwd met
Gera en heb drie
kinderen, drie schoonzoons en drie kleinkinderen. Binnen de
Voedselhulp Nunspeet
verzorg ik, samen met
Geerlof van Loo, de
beoordeling van de ‘nieuwe klanten’ van.
Via Coby en Anja ontvangen wij hun
financiële gegevens en aan de hand
hiervan beoordelen wij of zij voldoen aan
de voorwaarden voor ondersteuning.

Ik vind het leuk dat ik door mijn
werk bij Voedselhulp Nunspeet
een bijdrage kan leveren bij het
oplossen van persoonlijke
problemen van mensen. Deze
mensen zijn vaak, door diverse
oorzaken, tijdelijk of structureel
niet in staat om hun
huishoudboekje rond te krijgen.
Voedselhulp Nunspeet
ondersteunt ze in de wekelijkse
boodschappen, maar kan ook
advies geven voor andere
(financiële) knelpunten en staat
open voor een persoonlijk
gesprek. Dat maakt mijn werk
hier zo mooi.

Dit jaar ben ik 40 jaar in dienst bij de
Belastingdienst Apeldoorn. Als auditor
controleer ik de interne processen van de
Belastingdienst en geef verbeteradviezen.
Sinds twee jaar werk ik 32 uur per week
en ben daarom in de gelegenheid om me
een dag per week in te zetten voor andere
(vrijwilligers-)werkzaamheden. Mijn
interesse is mensen te ondersteunen bij
schuldsanering en het ondersteunen, op
orde brengen of organiseren van hun
huishoudboekje. Op deze manier ben ik
dan ook terecht gekomen bij Voedselhulp
Nunspeet.
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ACTIES 2020
In het afgelopen jaar heeft een grote groep Nunspeters zich sterk gemaakt voor
Voedselhulp Nunspeet. Dit leverde producten, financiën, publiciteit of
bemoediging op. We hebben een aantal acties voor jullie op een rijtje gezet,
maar dit zijn ze nog lang niet allemaal. Iedereen die dit jaar op welke manier
dan ook heeft bijgedragen: heel veel dank!
Sportverenigingen doneerden hun
voorraad producten aan Voedselhulp
Nunspeet. Ze konden dit zelf niet
verkopen, aangezien ze door de
coronacrisis moesten sluiten.

We hebben van veel
Nunspeters hun kerstpakket
gekregen. Deze producten
verdeelden we onder onze
klanten

Ditzelfde gold voor hotels en
restaurants. Ook zij moesten sluiten,
maar doneerden hun voorraden aan
Voedselhulp Nunspeet.

Kerken brachten ons
maandelijks producten en
hielpen ons ook financieel

We deden mee aan de
Raboclubsupportactie en ontvingen een
prachtig bedrag, namelijk: €1179,12
Wekelijks ontvingen we van een
vakantie-echtpaar verse groente en
fruit voor onze klanten
Nunspeetse ondernemers verrasten ons
met boodschappenpakketten,
oliebollen, cheques, pepernoten,
paaseitjes
Scholen hielden inzamelingen of
organiseerden een sponsoractie,
waarna we een cheque mochten
ontvangen
Mensen hielpen ons met sparen voor
Plus-boodschappenpakketten
#nietalleen bracht bonnen voor
cliënten om een kopje koffie te kunnen
drinken bij Uniek
We ontvingen valentijnspakketjes voor
onze klanten
Een Nunspeetse heeft haar inkomen
meerdere keren besteed aan extra
producten voor de kinderen van onze
klanten

De Islamitische
vrouwenvereniging zamelde
fruit voor ons in
Via stichting armoedefonds
hebben we schoolspullenpassen gekregen en deze
mogen uitdelen aan de
gezinnen met kinderen op het
voortgezet onderwijs
Bij verschillende supermarkten
hebben we mogen meedelen
in een emballage inzamelingsactie
Een creatieve Nunspeetse
heeft gedurende een aantal
maanden kaarten voor ons
gemaakt en verkocht. Dit heeft
een heel mooi bedrag voor ons
opgeleverd
Aan de jarige kinderen mogen
we een verjaardagsdoos (via
de stichting jarige Job) en een
taart uitdelen (stichting
taartjes voor Nunspeet)

En tot slot waren er nog veel
meer acties. Namens Voedselhulp
Nunspeet heel erg bedankt!
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www.voedselhulpnunspeet.nl
info@voedselhulpnunspeet.nl
@voedselhulpnunspeet

