augustus – september 2017

Vertrouwensman voor onze vrijwilligers
In september is Rene van der Valk begonnen als
vertrouwensman voor onze vrijwilligers. Rene leerde onze
voedselbank kennen in de periode dat hij wethouder was in
Landgraaf, met ondermeer Armoedebestrijding in zijn
portefeuille. Hij is nu Hoofd van de afdeling
Projectmanagement bij de gemeente Heerlen.
Rene van der Valk: “Vrijwilligers die daar behoefte aan
Rene van der Valk, 51 jaar, 3 dochters,
hebben kunnen eventuele problemen vertrouwelijk met
woont in Kerkrade
mij bespreken. Dat kunnen problemen van allerlei aard zijn
die te maken hebben met hun inzet voor de voedselbank.
Onderlinge relaties op de werkvloer, contacten met leidinggevenden of met het bestuur. Ook kunnen er
vragen aan de orde komen die te maken hebben met het inkomen, de uitkering of de thuissituatie. Ik wil
dan helpen om een oplossing te vinden. Onze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en zullen daar plaats
vinden waar de vrijwilliger mij het liefst ontmoet. Ik heb een onafhankelijke en neutrale positie en maak
geen deel uit van het bestuur of de werkorganisatie van de voedselbank. In mijn tijd als wethouder van
Landgraaf heb ik een enorme waardering gekregen voor het goede werk dat de vele vrijwilligers van de
voedselbank verzetten. Ik zet mij er graag voor in om op vertrouwelijke basis deze vrijwilligers te helpen
als ze met een persoonlijk probleem kampen.”
Hannie Verweij, ons bestuurslid dat ondermeer vrijwilligerszaken in haar portefeuille heeft, is heel blij dat
Rene van der Valk als vertrouwensman voor onze vrijwilligers wil fungeren. “Bij onze stichting zijn nu zo’n
130 vrijwilligers actief. Mensen met veel verschillende achtergronden. In het algemeen werken we heel
goed samen met hetzelfde doel voor ogen: gezinnen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug geven.
Maar zoals in elke organisatie schuurt het af en toe. Het is fijn dat we in Rene van der Valk iemand hebben
gevonden die dan kan helpen om problemen helder te krijgen en er een oplossing voor te vinden. Dat hij
bereid is om als vertrouwensman voor onze vrijwilligers te fungeren, zal het functioneren van onze mooie
organisatie alleen maar verder kunnen versterken.”
Rene van der Valk is te bereiken via: 06-55768611 en via renevalk66@gmail.com

Limburgs Streekdiner voor de Voedselbank van Zuid-Limburg
Onder auspiciën van La Saison Culinaire wordt op 20 november in de Hotelschool van Maastricht een
benefiet diner georganiseerd voor onze voedselbank. Limburgse topchefs van zullen een diner serveren
met Limburgse streekgerechten. De gasten betalen € 75/couvert. Omdat iedereen pro Deo meewerkt,
wordt dit bedrag voor 100% besteed aan lang houdbaar voedsel dat we het hardste nodig hebben.
Meer informatie over dit Limburgs Streekdiner vindt u op onze website.

Nieuwe vrachtwagen voor het RDC
In september is de nieuwe vrachtwagen voor het RDC
besteld. Het wordt een DAF Truck van 12 ton met
koel/vriesinstallatie, die rond de jaarwisseling zal worden
afgeleverd. Onze oude 8-tons vrachtwagen mag dan na
meer dan 20 jaar trouwe dienst en 2,5 miljoen km op de
teller met pensioen.
De eerste bijdrage voor dit project was de opbrengst van het FoodNote Concert dat de Lions Club
Maastricht Euregio in april organiseerde. Deze zomer kwam het bericht dat we ook mogen rekenen op
forse bijdragen van het Oranje Fonds en van het investeringsfonds van Voedselbanken Nederland.
Zonder deze hulp was deze grote maar noodzakelijke investering niet mogelijk.

Kinderboeken en de Van Waarde prijs voor de Limburgse voedselbanken
In september hebben de PvdA afdelingen in Limburg
kinderboeken ingezameld voor de kinderen van
cliënten van de voedselbank. Op 30 september zijn bij
de PvdA Limburgdag in het Gouvernement in
Maastricht circa 2.500 kinderboeken overgedragen
aan de Limburgse voedselbanken om tijdens de
Kinderboekenweek uit te delen.
Bij die gelegenheid bleek dat ook de ‘VAN WAARDE
PRIJS 2017’ door de PvdA Limburg is toegekend aan
de gezamenlijke Limburgse voedselbanken.
Hannie en Harrie Verweij namen de kinderboeken en
de oorkonde namens de Limburgse voedselbanken in
ontvangst.

Groeiende steun van gemeentes in Zuid-Limburg
Steeds meer gemeentes in Zuid-Limburg zijn gelukkig bereid om ons te steunen bij de hulp die onze
voedselbank geeft aan hun inwoners. Deze zomer kregen we mooie subsidies toegekend door:
Beek, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth,Simpelveld en Voerendaal.

