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"Wanneer je de hongerigen
schenkt wat je zelf nodig hebt
en de verdrukten gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker
schijnen, je duisternis wordt
als het licht van het
middaguur."
JESAJA 58 : 10

2021 IN VOGELVLUCHT
Klanten

48 HUISHOUDENS

MAAKTEN KORTE OF LANGE TIJD GEBRUIK VAN
VOEDSELPAKKETTEN.

1-9 GEZINSLEDEN
DE GEZINSGROOTTE VAN
KLANTEN IN 2021
VARIEERDE TUSSEN
DE ÉÉN EN NEGEN
PERSONEN.

128 MONDEN

-35

IN 2021 ZIJN 35 HUISHOUDENS
UITGESCHREVEN ALS KLANT.
ZIJ KONDEN ZICH FINANCIEEL
WEER REDDEN.

Klanten in 2021
2021 stond opnieuw in het teken van
corona. De gevolgen van dit virus voor
onze
medewerkers
en
klanten
zijn
behoorlijk voelbaar geweest. Een aantal
aanmeldingen zijn direct te herleiden
naar de impact die corona heeft op de
financiële situatie van mensen.

IN 2021 ZORGDEN
WE ERVOOR DAT
128 MONDEN TE
ETEN KREGEN. DIT
IS EEN AFNAME
VAN 33 PERSONEN
TEN OPZICHTE VAN
2020.

Afscheid
Gelukkig hebben we dit jaar ook
afscheid mogen nemen van een
aantal huishoudens die hun
financiële situatie weer op orde
hebben. Zij kunnen zelf weer hun
boodschappen doen. We vinden
het jammer om die mensen niet
meer te ontmoeten, maar we zijn
natuurlijk erg blij voor hen dat ze
het weer zelfstandig redden.
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2021 IN VOGELVLUCHT
Vrijwilligers
Onze vrijwilligers
Kent u de uitspraak van Loesje: “Als iedere
vrijwilliger een ster zou zijn, dan zou het
nooit meer donker zijn”? Nou, deze spreuk
kunnen wij beamen. Wat zijn we blij met
onze vrijwilligers! Het is een enthousiast
en hecht team en iedereen heeft zo zijn
eigen taak. Er wordt hard gewerkt, maar
ook veel gelachen. De mensen zijn altijd
bereid om iets extra’s te doen voor de
Voedselhulp. Het loopt als een goed
geoliede machine.

Vrijwilligers in 2021
Het aantal vrijwilligers is stabiel
gebleven:
een
aantal
medewerkers
is
gestopt,
maar
we
hebben ook een aantal nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen.
Ruim 60 vrijwilligers werken mee
om
wekelijks
een
boodschappenpakket
te
maken
voor onze klanten. Chauffeurs,
broodsnijders,
planning,
de
vulploeg, de uitgifteploeg, het
bestuur,
het
intaketeam,
prmedewerker,
de
catering;
iedereen heeft zijn of haar rol en
draagt
een
steentje
bij.
Een
betrokken team van mensen waar
we wekelijks dankbaar voor zijn.

60

CHAUFFEURS
BROODSNIJDERS
PLANNING
VRIJWILLIGERS
VULPLOEG
WERKEN MEE OM
UITGIFTEPLOEG
WEKELIJKS EEN
BESTUUR
BOODSCHAPPENPAKKET
INTAKETEAM
TE MAKEN VOOR ONZE
KLANTEN
PR
CATERING
ICT
AVG

PAGINA 1

VOORWOORD
Beste lezer,
Zoals we allemaal meer of minder ervaren
is de druk groot op onze samenleving. We
dachten eindelijk na nóg een coronajaar
opgelucht adem te kunnen gaan halen, nu
de meeste maatregelen eraf zijn. Helaas
werd ons die ruimte niet gegeven. Nu ik
dit schrijf in 2022 is er de druk van de
oorlog in Oekraïne. Die houdt ons bezig
en baart ons zorgen.
Financiële zorgen door hoge prijzen
De financiële situatie van veel mensen
wordt steeds benauwder en soms ook
onhoudbaar. Huurprijzen stijgen,
energieprijzen stijgen en ook dagelijkse
producten worden steeds duurder. Dit is
voor de mensen met een laag inkomen
en/of uitkering erg moeilijk. U zult
begrijpen dat wij als Voedselhulp steeds
meer nodig zijn voor de mensen die met
hun inkomen of uitkering de touwtjes niet
meer aan elkaar kunnen knopen.
In Nederland is de kloof tussen arm en
rijk zeer hoog. Persoonlijk schaam ik mij
ervoor dat een inkomen of uitkering van
een mens in Nederland niet voldoende is
om normale kosten van leven te dekken.
Hun koopkracht gaat steeds verder
achteruit.

10-jarig bestaan
In 2021 bestond Voedselhulp
Nunspeet 10 jaar. We stonden stil
bij de zegen van de Voedselhulp
in Nunspeet door de jaren heen,
maar ook bij pijn en verlies van
medewerkers. Er gebeurt altijd
veel bij Voedselhulp Nunspeet.
Zoals u in dit verslag kunt lezen
is er ook dit jaar binnen en voor
de Voedselhulp weer heel veel
gebeurd. We hebben veel
ontvangen en gegeven. Daar zijn
we heel blij om.
Toch is er ook binnen de
Voedselhulp veel verlies en leed
geweest wat we met elkaar zoveel
mogelijk deelden. Nog steeds
leven er vrijwilligers in spanning
vanwege eigen gezondheid of die
van geliefden. We zijn – mede
door deze omstandigheden –
extra dankbaar voor het werk van
onze vrijwilligers.

2021 stond (nog) in het teken van corona
In het jaarverslag van vorig jaar sprak ik
in het voorwoord over dubbel getroffen
klanten van de Voedselhulp. We wilden
meer naast hen staan. Dit is helaas niet
mogelijk geweest. We hebben
boodschappenpakketten op dezelfde
manier moeten uitreiken, vanwege ieders
gezondheid. In 2022 hopen we deze
maatregelen als het kan af te bouwen en
werkelijk onze klanten beter te kunnen
ontmoeten.
Afbeelding: Groep 7 & 8 van CNS Nunspeet
zamelden winterse producten in.
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VOORWOORD

Extra dank gaat uit naar onze coördinatoren die het
geweldig doen en zich verschillende dagdelen per week
inzetten voor het werk van de Voedselhulp.

Plannen voor 2022
Ook voor 2022 hebben we doelen opgesteld. Zoals al
gezegd willen we graag de deuren weer gaan
openzetten voor onze klanten, zodra dit verantwoord is.
We willen hen weer verwelkomen met een kop koffie en
een gesprek.
Daarnaast willen we meer en beter werk- en
opslagruimte gaan realiseren en willen we de vacatures
die dit jaar ontstaan verder opvullen. We zoeken onder andere dit jaar nieuwe
coördinatoren.
Tot slot willen we blijven doen waar we goed in zijn en graag nog meer
mensen helpen. Vooral ook diegenen die zijn getroffen door de energiecrisis
en oorlog. We willen onze drempels voor hen zo laag mogelijk maken, zodat ze
makkelijk en vertrouwd een beroep op ons kunnen doen. Wij en heel Nunspeet
staan naast hen om hen te steunen. Deze solidariteit ervaren we als een zegen
van onze God.

TON BROSKY
Voorzitter

Links: Paaspresentjes van Philadelphia.

Rechts: groentepakket van de Grote Wiede
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ONZE MISSIE

Wij werken vanuit de Bijbelse opdracht om ons
brood te delen met diegenen die honger
hebben en om te zien naar diegenen die het
nodig hebben. Wij zorgen voor 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.

Afbeelding: Groentepakketten van de Grote Wiede
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REACTIES VAN KLANTEN

"Zeer tevreden! Er is altijd ruimte voor een gesprek. Je wordt
gezien. Als er iets is zijn ze makkelijk te bereiken. Ik voel me
zeer gezegend met het voedsel dat ik wekelijks krijg."

"Super geweldige mensen! Heerlijke producten om met één
van de klanten te zeggen: God bless you!"

"Bedankt voor uw hulp!"

"Dankbaar God is liefde"

"Heel erg dankbaar. Wat een zegen!! May God bless you all"

"Bedankt dat ik hier mag zijn. Erg fijn!"

"Elke week weer heerlijke boodschappen en super aardige
mensen!"

"Lief personeel, goede kwaliteit en fijn dat het kan."

"Meer dan dankbaar. Toppers. Altijd vriendelijk"

"Goede organisatie. Super vriendelijke mensen"

"Fijne medewerkers. Goede organisatie"

Gedichtje:
"Wij zijn weer blij,
want we staan in de rij.
Wij zijn met ons twee
en nemen dankbaar veel voedsel mee"
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DIT WAS 2021
We bestonden 10 jaar
Dit jaar vierden we het 10-jarig bestaan
van Voedselhulp Nunspeet (hoewel dit
best dubbel is; er zou eigenlijk helemaal
geen Voedselhulp Nunspeet moeten
bestaan) Toch maken een groot aantal
gezinnen wekelijks gebruik van onze
diensten. Tja, er is dus toch wel armoede
in Nunspeet…
Er zijn veel mensen in onze dorpskernen
die de touwtjes niet (meer) aan elkaar
kunnen knopen. Het is werkelijk iets wat
ons allemaal kan overkomen. Deze
mensen kunnen bij u in de straat wonen
of bij ons in de kerk zitten. Hoe moeilijk is
het daarom voor hen om hiermee naar
buiten te treden. Hun schaamte is vaak
groot en juist die schaamte weerhoudt
hen om hulp te zoeken.

Wat zij deed vanuit haar hart en
vanuit de liefde voor God en de
medemens, wordt nu – 10 jaar
later - vanuit diezelfde liefde nog
steeds gedaan. Wekelijks worden
er tassen met boodschappen aan
onze dorpsgenoten in nood
uitgereikt.
In 2012 werden we een officiële
stichting en schreven we ons in
bij de Kamer van Koophandel.
Vanaf die tijd was Voedselhulp in
Nunspeet een feit. Onze
organisatie is niet meer weg te
denken uit de Nunspeetse
samenleving. We hebben te
maken met een blijvend
fenomeen en blijven ons daarom
inzetten voor de cliënten van
Voedselhulp Nunspeet.
Het bestuur
gaf aandacht
aan het 10jarige bestaan
en zo kreeg dit
jubileum een
feestelijk
tintje. Op
donderdagmorgen 10 juni
werden alle
vrijwilligers
tijdens de
koffiepauze
getrakteerd op
een heerlijk
gebakje.

Afbeelding: Tijdens ons 10-jarige jubileum werden gebakjes uitgedeeld.

Vóór 2011 deelde de oprichtster van
Voedselhulp Nunspeet de groenten die ze
overhield van haar moestuin uit aan haar
medemens. Je zou kunnen zeggen dat het
de start van de Voedselhulp Nunspeet
was.

Op diezelfde dag hebben we voor
onze klanten buiten koffie en
thee geschonken en kregen zij
ook een traktatie. Al met al een
feestelijk gebeuren.
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DIT WAS 2021
Werkwijze rondom corona
Het hele jaar hebben we ons als
organisatie moeten houden aan de
coronamaatregelen. Er kwam nauwelijks
wijziging in onze aanpak. Wel hebben we
door voortschrijdend inzicht en
ervaringen hier en daar kleine, soms heel
praktische, veranderingen aangebracht.
Zoals een betere verdeling van de
producten en verbetering van de inzet van
vrijwilligers.
Veiligheid voor de vrijwilligers en voor de
klanten heeft gedurende het hele jaar
hoog in het vaandel gestaan. Helaas
konden we daardoor ook dit jaar geen
ingerichte winkel bieden, zoals we
eigenlijk gewend zijn. De tassen werden
in de ochtend gevuld en tussen 13.30
-14.00 uur vond de uitgifte plaats. Eén van
de medewerkers ontving de mensen
buiten en daar ter plekke vond dan ook
wekelijks een korte ‘meet-and-greet’
plaats. We merkten dat de klanten dit
korte gesprekje en ontmoeting heel erg
waarderen. Zij willen gezien worden en
een luisterend oor kan in zo’n kort
moment toch ruimte bieden om iets te
delen en er te zijn voor de ander.

Bol.com-bon aanvragen.
Uiteraard hebben we die kans
niet voorbij laten gaan. Ook deze
bonnen zijn met veel plezier
doorgegeven.
Voor kinderen door kinderen
Hoe mooi is dat als scholen zich
ook betrokken voelen bij de
Voedselhulp. Dit jaar hebben
meerdere scholen iets betekend
voor de Voedselhulp. Zo hebben
leerlingen van het Nuborgh
College Veluvine fietsend,
wandelend en hardlopend veel
kilometers afgelegd. Voor deze
prestatie werden ze per kilometer
gesponsord. De opbrengst was
een succes!
Net voor de zomervakantie
hadden de kinderen van de
Immanuelschool schoenendozen
gevuld. De inhoud was
verrassend! Leuke
hebbedingetjes en iets lekkers.

Schoolspullen voor kinderen
Sinds een aantal jaren geeft de Stichting
Armoedefonds schoolspullenpassen uit.
Ook dit jaar hebben wij deze aangevraagd
voor de kinderen van de Voedselhulp. De
passen werden gesponsord door het van
den Broek Lohman fonds.
Het aanschaffen van schoolspullen is een
dure hobby en zéker niet voor alle
kinderen mogelijk. Hoe leuk als je door de
schoolspullenpas lekker spullen kunt
uitzoeken wat je mooi vindt. Met deze
passen konden we de gezinnen heel erg
helpen. De kinderen die ze ontvingen
waren heel blij en gelukkig.
Naast de schoolspullenpassen werden we
nogmaals verrast door diezelfde stichting.
We konden voor ieder schoolkind een

Afbeelding: Kinderen van de Immanuelschool
vulden schoenendozen.
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DIT WAS 2021

Dat allemaal voor de kinderen
van de Voedselhulp. Zij gingen
met deze leuk versierde dozen
opgetogen de vakantie in.
De Triade groep van de CNS
hebben, na een aantal weken het
thema armoede te hebben
behandeld, een inzameling
gehouden. Zij zorgden voor
producten, die in de winter zeer
welkom zijn, zoals rookworsten
en chocolademelk.
Wat geweldig om op zo’n manier
een thema af te sluiten. Zo
leerden ze met elkaar wat
armoede kan betekenen. Zij
hebben op een prachtige wijze
hun steentje bijgedragen.
Tot slot hebben niet alleen de
kerken, maar ook de basisscholen
in het kader van dankdag
producten ingezameld. Zo
hielpen onder andere de
Petraschool en de Da Costaschool
mee.

Aanvoer producten en opslag en
vervanging vriezer/koeling
Het was het tweede jaar in coronatijd en
ook dit jaar kunnen we niet anders
zeggen dan dat de Voedselhulp in het
afgelopen jaar zó veel zegen heeft
ervaren. Er werd voorzien in producten,
giften, verse groenten, fruit en zó veel
meer. Daar kun je alleen maar stil van
worden.
Om de voorraad producten op te slaan
hebben wij ruimte nodig. Voor een beter
overzicht hebben we meer
opslagcapaciteit en meer werkruimte
nodig. Het bestuur is in gesprek met de
VEG om toekomstgericht te kijken wat de
mogelijkheden voor uitbreiding zijn.
Het afgelopen jaar hebben we met een
groepje vrijwilligers bezoeken gebracht
aan de Voedselbank Elburg en Harderwijk.
Dit met het oog voor de aanschaf van een
nieuwe vriezer en koeling. Tijdens deze
bezoeken hebben we goede ideeën
opgedaan. Heel praktisch. Hopelijk helpt
het ons wanneer we overgaan tot de
aanschaf van een nieuwe vriezer en
koeling.

Afbeelding: Kinderen van de Petra- en Da Costaschool
zamelden producten in voor dankdag.
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IN DE (SOCIAL) MEDIA
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ONZE VRIJWILLIGERS
Nadat ik in januari 2020
met vervroegd pensioen
ben gegaan, heb ik me
in de loop van de
coronatijd als
vrijwilliger bij
verschillende instanties
aangemeld. Ik wilde een
deel van mijn vrije tijd
graag dienend gaan
invullen: omzien naar
mensen die hulp nodig
hebben!
Mijn geloof is daarbij mijn grote
drijfveer. Jezus wil graag dat we Hem
volgen en openstaan voor de mensen om
ons heen. Ik voel me bevoorrecht om dit
te mogen doen in Zijn Koninkrijk!
Vanaf november 2020 ben ik vrijwilliger
bij de Voedselhulp en mag ik samen met
een grote groep prachtige mensen
donderdags dienend aanwezig zijn in de
Herberg. Met bewondering zie ik hoe
alles goed wordt gecoördineerd en
uitgevoerd. Een extra investering in tijd
en energie die zich ’s middags uitbetaalt
als de klanten dankbaar hun tassen
komen ophalen. Ze zijn enorm geholpen
met deze steun, omdat ze zelf niet meer
‘de touwtjes aan elkaar kunnen knopen'.

Na mijn zeventigste moest ik
stoppen met mijn werkzaamheden voor de NVWA en
zocht ik een nieuwe bezigheid.
Nadat ik meerdere keren bij
familie, vrienden en kennissen
had aangegeven dat ik niet thuis
wilde zitten, maar een goede
invulling voor mijn vrije tijd
zocht, kwam Leny met de
melding dat de Voedselhulp een
chauffeur zocht en dat er altijd
wel vrijwilligers nodig waren.
Ik vind (en vond) dat dit werk
nodig is om de behoeftigen te
voorzien van voedsel en andere
zaken. Vooral ook omdat dit een
opdracht is vanuit mijn
geloofsovertuiging. Daarbij is het
ook nog eens gezellig werk en
leer je mensen kennen die je
waarschijnlijk anders niet zou
ontmoeten.

JOHAN
Chauffeur

Naast het vullen van de tassen in de
ochtend ben ik ook al enige tijd
beschikbaar om in het gespreksteam
deel te nemen aan de intake- of
evaluatie-gesprekken. Je krijgt dan nóg
meer zicht op de personen achter de
nummers van de tassen.
Soms zijn het trieste verhalen die je
hoort: hoe mensen in de schuldsanering
zijn geraakt, er alleen voor staan, door
omstandigheden geen baan meer hebben, kinderen met een ‘rugzakje’ moeten
opvoeden, et cetera. Juist op zulke momenten vind ik het bewonderenswaardig
hoe positief en dankbaar deze mensen vaak zijn. Ik voel me bevoorrecht en
dankbaar om me voor hen in te zetten!

WIEBE
Gespreksteam
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ACTIES 2021
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!
We startten met het uitdelen van gratis
menstruatieproducten van het
Armoedefonds. Wist je dat 1 op de 10
jonge meiden en vrouwen in Nederland
niet altijd geld heeft voor
maandverband of tampons? Wij zijn
één van de 500 uitgiftepunten in
Nederland.
Veel mensen doneerden hun
kerstpakket aan Voedselhulp Nunspeet.
Ons vakantie-echtpaar zorgde
regelmatig voor verse groenten, fruit
en nog zó veel meer.

Door uw medewerking konden
we boodschappenpakketten
sparen bij de Plus.
Van Veluwe Duurzaam
ontvingen we energiebespaarpakketjes. Hierin zat
onder andere een ledlamp en
stekker met aan/uitschakelaar.
Via Raboclubsupport
ontvingen we een prachtig
bedrag.

De WOC's zamelen ook elke maand
producten in voor de Voedselhulp.

Albert Heijn Nunspeet hielp
ons met de actie 'op een lege
maag kun je niet leren' en
daarnaast gaven ze ons een
geweldig deel van de
opbrengst uit de emballagebox.

Mede dankzij uw giften konden we
regelmatig extra producten of vers fruit
voor onze klanten kopen.

Van de Grote Wiede ontvingen
we wekelijks verse
groentenpakketten.

Kerken verzamelden maandelijks
producten en hielpen ons met giften.

Christelijke boekhandel
Blijmare overhandigde ons een
cheque met een supermooi
bedrag.

Nunspeetse ondernemers verrasten ons
met giften, boodschappen, paaseitjes
en cadeautjes voor de kinderen.

Op Valentijnsdag was er een verrassing
voor onze klanten.
De Islamitische vrouwenvereniging
zamelt jaarlijks fruit voor ons in. Zo ook
in 2021.
Onze buren, de dagopvang van
Philadelphia, verraste onze klanten met
een presentje.

Van Niet Alleen ontvingen we
een welverdiende verwennerij
voor onze klanten.

En tot slot waren er nog veel
meer acties. Namens Voedselhulp
Nunspeet heel erg bedankt!

Het Venster draagt fantastisch bij door
wekelijk boodschappen bij een aantal
klanten te bezorgen.
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De legpuzzel - Jelly Verwaal
God gaf aan mij de legkaart van het leven
als stukjes speelgoed in een kinderhand.
De doos met 't voorbeeld heeft Hij niet gegeven:
Ik vind niet meer dan hoekjes en de rand.
Daar binnenin zie ik alleen maar kleuren,
ook stukjes zwart en stukjes wolkenwit.
Het is een chaos, en ik blijf maar speuren
of 'k ergens tóch de uitkomst soms bezit.
Ik weet het niet, ik kan er slechts naar gissen,
zolang Hij immers 't voorbeeld voor zich houdt.
En daardoor blijf ik in het ongewisse
hoe in de toekomst 't leven zich ontvouwt.
Zal er veel zon zijn? Of ook duist're wolken?
-Maar dikwijls heeft een wolk een gouden rand-.
O Heer, ik kan Uw puzzel niet vertolken,
'k heb 't raadsel van mijn leven in mijn hand.
Er is één ding waarop ik mag vertrouwen:
-hoewel ik nu nog in het donker tast-.
Eenmaal zal ik 't voltooide beeld aanschouwen
en zien, dat ieder stuk volkomen past.

www.voedselhulpnunspeet.nl
info@voedselhulpnunspeet.nl
@voedselhulpnunspeet

