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Het uitdeelpunt in Stein kreeg een
nieuwe toplocatie!
Op 2e Pinksterdag is het Buurtcentrum Nieuwdorp waar
het uitdeelpunt een nieuw onderdak heeft gekregen,
feestelijk geopend door de burgemeester van Stein,
mevrouw M. F. H. Leurs-Mordang.
Het Buurtcentrum, in een voormalige basisschool, is opgeknapt met hulp van de gemeente, sponsors en
vrijwilligers. Een van die vrijwilligers is Frans Rademaker (73), Teamleider voor de Voedselbank en ook
geregeld gastheer in het Buurtcentrum. Hij had een carrière in de techniek en was jarenlang docent. “Wij
hebben ooit via een stuurgroep het idee geopperd om de lege school een multifunctionele bestemming te
geven. Er zijn er verschillende stichtingen opgericht die nauw hebben samengewerkt om dit te realiseren.
Het is fantastisch dat het nu is gelukt.”
Het Buurtcentrum is inmiddels drie dagdelen open en het is de bedoeling dat allerlei activiteiten hier
onderdak krijgen. Er is een gezellige huiskamer en een moderne keuken waar mensen samen kunnen
koken – en eten - met producten die ze meebrengen. Er zijn boekenkasten waar iedereen uit mag lenen
en diverse kunstenaars hebben hier een plekje gevonden. ‘Buurtzorg’ verzorgt er ook de tijdelijke uitleen
van o.a. rollators en rolstoelen. Het Team van de Voedselbank deelt er iedere dinsdagmiddag
voedselpakketten uit. Cliënten van de Voedselbank kunnen er ook kleding uitzoeken en boeken lenen.
Frans Rademaker: “De kleding slaat heel goed aan. Ons uitdeelpunt startte in 2007 in Urmond en is, na
een tussenstop in Meers, nu ondergebracht op deze goed bereikbare plek. We hebben van een firma een
grote tafel met 8 mooie stoelen gekregen, waardoor het lokaal huiselijk aandoet en mensen worden
uitgenodigd om te gaan zitten en een praatje te maken. Wij luisteren en dat is wat veel mensen nodig
hebben, iemand waarbij ze hun verhaal kwijt kunnen. Want als je hier komt heb je het niet makkelijk.
Als ik word gevraagd om een praatje te houden over
de Voedselbank, doe ik dat altijd graag. Mensen
moeten goed beseffen dat in de huidige tijd veel
mensen buiten hun schuld in grote financiële nood
raken”.
Frans is mantelzorger geweest van zijn vrouw die
helaas vorig jaar overleed. “Na zo’n verlies is het is
belangrijk om actief te blijven, maar binnen het team
kunnen wij goed bij elkaar terecht. Dat Jan, die 79 is
nog altijd meedoet, zegt wel wat over de onderlinge
sfeer. Maar we zijn blij dat we binnenkort versterking
krijgen, want de jaren gaan wel een beetje tellen.”

Het team Stein: Jan Janssen, Frans Rademaker,
Nic Bisscheroux en Marisca Stassen

De gemeente Stein stelt de ruimte gratis ter beschikking. Penningmeester John le Noble: “Daarnaast
worden er ook geen energiekosten in rekening gebracht. Wij zijn zeer erkentelijk voor deze
tegemoetkoming en heel bij dat dit uitdeelpand zo’n mooie plek heeft gekregen.”

De website vernieuwd
Begin dit jaar kwam er via Voedselbanken Nederland een nieuwe opzet voor de website beschikbaar.
Inmiddels wordt er hard aan gewerkt om deze algemene ‘model website’ te vullen met de informatie die
specifiek voor onze Voedselbank relevant is. Giel van Rooijen helpt daarbij als ‘webmaster’.
Giel: “In mijn DSM-tijd heb ik veel ervaring opgedaan als webmaster. Ik vind het leuk om die ervaring nu
als vrijwilliger in te zetten om de Voedselbank te helpen. Zo’n algemene ‘model website’ vullen, klinkt
makkelijk. Veel informatie van de oude website konden we overnemen, want die was helemaal niet slecht.
Maar het is vaak toch een heel gepuzzel om alles op de goede plek te krijgen, zodat bezoekers de
informatie die ze zoeken vlot kunnen vinden. Ook het up-to-date houden van de website vergt iedere week
aandacht, want informatie verandert soms snel.”
Belangrijk is ook dat onze Facebook pagina en
de website synchroon lopen. De cliënten van de
Voedselbank kijken het meest naar Facebook,
terwijl andere relaties juist hun informatie via de
website zoeken. Giel: “De Facebook pagina’s
worden onderhouden door Mark, die daar heel
handig en creatief in is. We werken nauw
samen en ‘lenen’ vaak elkaars ideeën.”
http://limburg-zuid.voedselbankennederland.nl

Van de bestuurstafel
Het Bestuur heeft de afgelopen maanden de Jaarstukken 2016 afgerond. Natuurlijk zijn deze stukken
inmiddels ook op de website geplaatst; onder het tabblad “over ons” kunt u de Jaarrekening & Balans en
het Jaarverslag 2016 vinden.
2016 was in veel opzichten een goed jaar voor onze voedselbank. Er zijn meer dan 30.000 pakketten
verstrekt, een stijging van 5% ten opzichte van 2015. De wachtlijst nam fors af en ook de gemiddelde
wachttijd werd een stuk korter. In Kerkrade konden we een mooi nieuw Uitdeelpand betrekken.
Hoogtepunten waren verder: de uitreiking van het NVWA certificaat, het mooie 3de Lustrumfeest en de
succesvolle inzamelingsacties in december.
Ook in financieel opzicht was 2016 een goed jaar. Dankzij de steun van vele sponsors – groot en klein –
en substantiële hulp van de provincie en een groeiend aantal gemeentes, konden we fors investeren in de
versterking van ons wagenpark. Voedselbank Limburg-Zuid en het RDC voor Limburg verwachten dit ook
in 2017 door te kunnen zetten.
De Zuidlimburgse stichtingen Leergeld steunen kinderen met bijdragen voor school- en sportactiviteiten.
We hebben met hen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten rondgemaakt om de hulp aan jongeren onder
onze cliënten (nog) beter op elkaar af te stemmen.
Daarnaast is een overeenkomst getekend met de stichting Maatschappelijke Organisaties Limburg (SMOL)
die een digitaal platform beheert om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in de
provincie te bevorderen en te vergemakkelijken.
Verder zijn onze statuten up-to-date gemaakt. Die zijn nu weer in lijn met de huidige wet- en regelgeving
en weer helemaal ‘ANBI proof’. U vindt ze op de website bij het kopje ‘Bestuur’.

