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 Met daarin o.a. :

# woordje van de voorzitter

#   klein verslag en veel foto’s 
     van het jubileumfeest 
     10 jaar Voedselbank Haarlem e.o.

# (zomaar) één van de vele acties

#   In The Spotlight: ‘The Big Five’

#   aandacht voor onze pechvogel 
 Hans

dit       ........... is 
het nieuwe logo !!!
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Mijn naam is Bart Padberg, sinds 
ongeveer driekwart jaar verzorg ik 
de PR & Communicatie bij Voed-
selbank Haarlem en omstreken. Ik 
heb dit pakket overgenomen van 
Maria Buijen. 

Ik heb in het onderwijs gewerkt, 
ben nu gepensioneerd, en heb 
ervaring met pr-werk opgedaan 
in ander vrijwilligerswerk (muziek 
en voetbal). Voorzitter  Bernard Lut-
tikhuis speelt in hetzelfde orkest als 
ik, en hij vroeg mij bij de voedsel-
bank te komen.

De meeste vrijwilligers zullen mij wel eens zijn tegengeko-
men, op de Oostvest of op een van de uitdeelpunten. Ik 
zorg ervoor dat regelmatig berichten over de acties en 
met name de supermarktacties op de website worden ge-
plaatst. Bovendien dat er aankondigingen over onze voed-
selbank in de lokale kranten verschijnen. 

Deze nieuwsbrief maken (mijn eerste) hoort ook bij de 
taken die dit werk met zich meebrengt. Wat hulp daarbij 
is welkom, want in je eentje kan je wel eens wat ontgaan. 
Dus: heb je een idee of vind je iets de moeite van het ver-
melden waard, laat mij dat weten. 
Stuur een mail naar: bartpadberg@gmail.com

Voor nu wens ik een ieder veel lees- en kijkplezier!

       Even voorstellen

Barometer
Voedselbanken lijken vaak een soort barometer van de economie, maar dan wel een 
omgekeerde barometer. Dat geldt ook voor onze Haarlemse voedselbank. Als het slecht gaat 
met de economie verliezen mensen hun baan en komen ze soms bij ons terecht. Dan stijgen dus 
ons aantallen klanten, maar ook het aantal mensen dat zich als vrijwilliger bij ons meldt. En als 
mensen weer een baan vinden, vertrekken ze weer: klanten zowel als vrijwilligers.

De laatste maanden laat die barometer zien dat er vermoedelijk toch iets beter ‘economisch weer’ in aantocht 
is. We zien allengs meer klanten en vrijwilligers vertrekken omdat ze een baan gevonden hebben. Dikwijls een 
kleine baan met veel onzekerheid, maar toch … Het is goed om dat te zien, ook al bezorgt ons dat hier en daar 
wel eens knelpunten in de organisatie. 

Lieve klanten en vrijwilligers die een baan gevonden hebben en daarom vertrekken: het ga jullie heel goed!! 
Als je klant was, dan hoop ik je nooit meer terug te zien (dat is dus goed bedoeld, dat begrijp je). En als je 
vrijwilliger was, dan hoop ik je misschien nog wél weer eens terug te zien, omdat je nog een paar uren of 
een dag in de week over hebt, maar vooral ook omdat je zulke goede herinnering hebt aan de sfeer op de 
werkvloer in onze voedselbank.

En alle anderen? Die wens ik toe dat ook die ándere barometer weer wat gaat stijgen. Oftewel: ik wens iedereen 
een heel mooie zomer toe. Want de zon … die schijnt voor ons allemaal!

Bernard Luttikhuis

Van de voorzitter

v
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Ten tweede  werd ons, zeer verrassend, het oude maar oh 
zo mooie logo (met brood en vis) in glas-in-lood aange-
boden door de makers Elly Schippers en Harrie van Rooijen.

Verder was het eten heerlijk en goed verzorgd, iedereen 
nam er een drankje bij, er werd gezellig met elkaar gekletst, 
er vonden ineens leuke ontmoetingen plaats. Met andere 
woorden: het feest is geslaagd te noemen. Alleen jammer 
dat (bijna) niemand nog zin had om te dansen, dus de jon-
gens van de muziek hadden een rustige avond.

Het was een feest voor de vrijwilligers, maar de klanten zijn 
zeker niet vergeten; zij kregen die week allemaal een fles 
wijn en een cadeaubon uitgereikt.

Je kunt nog nagenieten, want gelukkig zijn er foto’s 
gemaakt. Op de volgende pagina’s zie je een selectie. 
Fotografen waren Anga’s zoon Kayo de Visser en 
Kick Vergers (secretaris van het bestuur Voedselbank 
Haarlem).

Het was een mooi feest, vanwege het 
10-jarig bestaan van Voedselbank Haarlem 
en omstreken. De vraag was of het bestaan 
van een voedselbank wel ‘feestwaardig’ was. 
Nou, werd al snel besloten, al die fantastische 
vrijwilligers hebben in ieder geval een feest 
verdiend! 

En dus werd er van alles geregeld: een bedrijf dat lekker 
eten verzorgt, jongens die voor dansbare muziek kunnen 
zorgen, lekkere drankjes in huis halen, huren van tafels en 
stoelen, uitnodigingen naar allerlei mensen (bestuurders, 
oud-vrijwilligers) die iets met de voedselbank te maken heb-
ben, geluidsapparatuur voor de sprekers, aankondigingen 
in de kranten, een orkest dat live komt spelen, slingers die 
opgehangen moeten worden, enzovoort, enzovoort. Veel 
werk van tevoren, maar dan heb je ook wat. 

De pers was aanwezig, maar liefst drie burgemeesters met 
in hun kielzog twee wethouders waren gekomen om ons 
allemaal te komen feliciteren, voorzitter Bernard en Haar-
lems burgervader Bernt Schneiders spraken mooie woor-
den, de Teisterband (we snappen nu waar die naam van-
daan komt: ze teisteren met hun enthousiasme je oren...) 
speelden een puik programma, waarop veel feestgangers 
zelfs een heuse polonaise inzetten! 

Twee zaken sprongen er uit. 
Ten eerste kreeg Voedselbank Haarlem deze middag het 
groencertificaat uitgereikt. Dat betekent dat we voldoen 
aan de eisen van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit) voor voedselveiligheid. We kunnen dus ook 
in de toekomst gekoeld vlees en gekoelde groente blijven 
ontvangen en doorgeven aan onze klanten. Daar heeft ie-
dereen van onze organisatie hard aan meegewerkt om dat 
voor elkaar te krijgen . Dus jullie allemaal verdienen hulde!! 

Voedselbank Haarlem en omstreken bestaat 10 jaar !!

v
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Net als vorig jaar hebben afgelo-
pen maart leerlingen (en niet te 
vergeten: enkele zeer enthousiaste 
docenten) van het Eerste Christelijk 
Lyceum (ECL) zich weer flink ingezet 
voor de voedselbank. De leer-
lingen zijn wegwijs gemaakt in 
de wereld van de voedselbank, 
zowel via lessen op school als door 
bezoeken aan de Oostvest. Hun 
betrokkenheid liet zich duidelijk 
zien aan de inzameling die ze 
zelf op touw hadden gezet. In vijf 
groepen hadden ze boodschap-
pen ingezameld die op een mooie 
manier werden tentoongesteld.

Bijv. in de vorm van een schaar 

of van een hart.

Na de beoordeling door hun begeleiders hielpen ze allemaal mee de 
boodschappen naar de bus te brengen. Het was weer geweldig geweest. 
Anga en Nico gingen tevreden spinnend terug naar de Oostvest.

Jaarlijkse leerlingenactie ECL

v
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Adrie 
komt 
meestal als 
eerste van het groepje 
en begint meteen koffie en thee te zetten. De anderen 
druppelen vervolgens één voor één binnen. Ze begroeten 
elkaar elke keer hartelijk, nemen even kort de week door 
en gaan vervolgens de kratten met spullen halen uit het 
magazijn en zetten die op de aan elkaar geschoven tafels. 
Inmiddels is de ontvangsttafel vlak bij de ingang klaar. 
Onder het koffiezetten heeft Adrie de papieren (lijsten met 
namen van mensen die verwacht worden) uitgezocht, 
die ze, mèt de koffie, thee en koekjes, meeneemt naar de 
ontvangsttafel. 

Daar installeert zij zich om straks de klantengegevens 
te controleren (‘ik ben de baas, haha’). Terwijl de 
andere dames hun thee/koffie/fris drinken, komen 
langzamerhand de eerste klanten binnen. Na controle 
van Adrie worden ze door een van de dames persoonlijk 
begeleid bij het vullen van hun tas. Als ze nog niet aan de 
beurt zijn zitten ze gezellig te kletsen met elkaar, of met 
Anga die er soms bij zit of met Adrie; het is duidelijk dat zij 

zich op hun gemak voelen. In een uur 
tijd worden er zo´n 25 klanten geholpen. 

Voorheen deden de dames dat in twee 
groepen van ieder een uur, maar dat kostte te veel tijd 

en de klanten bleven onnodig lang hangen. Zo’n dienst 
van één uur blijkt veel beter te werken.

Sinds een jaar of tweeëneenhalf zijn de dames zo met 
elkaar actief. Niet altijd is iedereen er; er worden soms 
ook smakelijke vakantieverhalen over verre landen 
uitgewisseld. Alleen Adrie en Willemijn kenden elkaar 
vóór die tijd. Met ‘Innerwheel’, een club vrouwen van 
Rotary-leden, hadden ze al het een en ander gedaan 
voor Voedselbank Haarlem e.o. waarna Anga ze vroeg 
of ze ook eens iets ín de voedselbank wilden doen. Nou, 
dat wilden ze wel. Sterke vrouwen als Esther, Lia en Maud 
kwamen erbij en zo ontstond dit energieke gezelschap 
met het hart op de goede plaats!

esther

willemijn

adrie

lia

maud

Dit is het ijzersterke groepje van 
vijf dames dat elke dinsdag-

avond in de Oostvest 
klanten van Voedselbank 
Haarlem aan pakketten 
helpt.

v
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Wat een vreselijk bericht was dat! Hans, onze sterke 
taaie Hans, oudste vrijwilliger bij Voedselbank Haarlem, 

was gevallen en brak zijn heup. Hij is meteen naar de Boerhavekliniek verhuisd om 
te revalideren. Daar heeft hij al bezoek van ons gehad. Met name Anga is meerdere keren bij hem langs 

geweest. Inmiddels is Hans weer thuis gelukkig, maar het herstel vergt nog wel tijd. 

Bij het ‘ter perse gaan’ van deze nieuwsbrief konden wij nog niet bij hem langs, maar dat zal zeker deze week 
nog gaan gebeuren. Met een grote bos bloemen! Met raad en daad zullen wij proberen hem te steunen. 

Hans, namens iedereen van Voedselbank Haarlem wensen wij jou van harte beterschap!! Wellicht rijden we 
je, zodra dat kan, naar de Oostvest. Want wij missen jou, maar zonder de gezelligheid hier zal het voor jou ook 
moeilijk zijn.

Op ziekenbezoek bij Hans

v

Dit was het voor wat betreft deze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief 

zal ergens in het najaar verschijnen. Of er moet eerder een dringende 

aanleiding zijn. Wij wensen iedereen een fijne zomer toe !!


