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Extra rijstmaaltijd voor de vakantie
Het distributiecentrum draait 52 weken per jaar.
De laatste weken van augustus zijn de uitdeelpanden echter gesloten. Een belangrijke reden is
dat de voorraad houdbare producten langzaam
opraakt.
Anneleen Daniels, Pascalle Reiters en Ralph Jacobs van
Ook gaan in die periode niet alleen veel vrijwilligers,
Medtronic met de pallets met de verrijkte rijstmaaltijden
maar ook veel klanten een paar dagen op vakantie.
Dat er de laatste uitdeeldag een smakelijke verrijkte
rijstmaaltijd bij het pakket kon, was dan ook zeer welkom. Met dit product kan makkelijk een lekkere maaltijd
worden gekookt die alle noodzakelijke voedingsstoffen bevat. Er hoeft alleen wat water bij.
Hannie Verweij, bestuurslid VB: “De firma Medtronic die ons zo’n tweeduizend pakken heeft geschonken,
heeft de ingrediënten omgepakt om het speciaal voor ons geschikt te maken. Dat een bedrijf zich zoveel moeite
geeft, is geweldig. Een complete rijstmaaltijd als extraatje in het pakket is in deze periode een fijne oplossing,
omdat onze klanten twee weken moeten overbruggen. Mensen weten dit wel altijd lang van tevoren zodat ze
zich kunnen voorbereiden. Onze klanten kunnen het dus goed ‘inplannen’. “
De twee weken ‘uitdeelstop’ zijn ook nodig om in het distributiecentrum extra onderhoud uit te voeren.
De Voedselbank werkt dus gewoon door. Hannie: ”We kunnen deze weken ook de voorraad houdbare
producten wat aanvullen omdat we wel voedsel binnenhalen, maar niet uitdelen. Want de inzamelacties,
waarmee we veel kruidenierswaren ophalen, gaan pas weer in het najaar van start.”

Fulltime vrijwilliger met veel verantwoordelijkheden
Ria Wouterse is verantwoordelijk voor de vers & diepvriesafdeling (zuivelproducten, groente en fruit, vleeswaren).
Daarnaast regelt ze de kledinguitgifte in het distributiecentrum.
Ze heeft drie dochters en tien kleinkinderen en werkte lang in de
zorg. Tot een ingrijpende operatie en complicaties dit werk
onmogelijk maakte. Drie jaar geleden vertrok ze uit Drenthe.
“Mijn man is van Limburg en heeft 20 jaar met mij in het hoge
Noorden gewoond; nu is hij terug. Maar ik vind het geweldig hier.
Mij krijgen ze niet meer weg. We hebben een hele vriendenkring
opgebouwd. En mijn gezin zie ik ook geregeld.“
Ria is fulltime vrijwilliger en wekelijks meer dan 40 uur in het
distributiecentrum te vinden. “Ik vind dit belangrijk werk dat ik
heel graag doe. Ik heb zelf kleinkinderen, stel je voor dat je
kinderen niet voldoende te eten kunt geven. Ik ben ook geen type om thuis te zitten. Ik kende een vrijwilliger
van de Voedselbank en ben begonnen met een ochtend per week. En dat is leuk uit de hand gelopen. Zo ben ik
in deze functie gegroeid.” Omdat in het distributiecentrum goederen tot in de nok liggen opgestapeld, volgde
Ria een cursus vorkheftruck chauffeur. Ze rijdt nu geroutineerd rond:” In het begin was het wennen, als iets
heel hoog opgepikt moest worden, vroeg ik soms een van de anderen. Nu doe ik alles zelf. Zonder probleem.“

Alle mensen helpen blijft moeilijk
In het mooie Maastricht zitten de terrassen altijd vol. Toch komen hier wekelijks honderdtwintig gezinnen in
twee uitdeelpanden een pakket ophalen omdat zij het zonder niet rooien. En nog staan er mensen op de
wachtlijst. Maries regelt samen met partner Jolanda de uitgifte in het pand aan het Paus Leo de XIII plein.
Ze worden bijgestaan door René, Margriet en Soraya. Anita Beursgens runt met Lilian, Tini, Marloes, Grietje,
Jack en John het pand Fatimaplein. Anita is getrouwd en heeft volwassen kinderen.
Maries:” In augustus 2005 zijn Jolanda en ik samen met Anita begonnen. Elf jaar later werken we in andere
panden, maar samen hebben we het nog steeds leuk.”
Het pand is klein maar knus. Maries: ”Wij hebben hier gekozen voor gezelligheid. Mensen die bij ons komen,
worden vaak al genoeg gemangeld door systemen. Bij ons kunnen ze bijkletsen en er is een gastvrouw die dat
een beetje regelt. Er staat een tafeltje met wat dingetjes en boekjes die ze mogen meenemen, er is koffie.
Ja, het sigaretje bij de koffie moeten we laten en daarmee is wel een stukje gezelligheid verdwenen.” In een rek
aan de wand staat een reeks uiteenlopende folders. Maries: “Wij zijn geen hulpverleners, maar als we horen
van problemen proberen we mensen te informeren over instanties die misschien iets kunnen doen.”
In de loop der jaren groeide het aantal bezoekers hier naar zestig. Maries: “En op een klein plein geeft die
aanloop toch gauw overlast. We hebben moeten investeren in overleg met de buurt. Daarom kan er hier voor
de deur ook niet meer worden gerookt. Gelukkig is het contact met de buren nu weer goed.”

Anita en Maries, al meer dan 10 jaar actief in Maastricht

Anita heeft geen buurtbewoners die
klagen: “Wij liggen meer vrij. Maar voor
ons allebei speelt dat mensen soms van
heinde en ver moeten komen. Eijsden
lijkt vlakbij, maar als je geen geld hebt
voor vervoer is het heel ver weg. Als het
even kan, proberen we mensen te
helpen via het dichtstbijzijnde pand,
maar dat lukt niet altijd omdat er nogal
wat mensen op de wachtlijst staan. We
hopen dan ook dat daar snel een goede
oplossing voor komt. “
Bij stichting De Gouwe in Maastricht
kunnen mensen in nood ook tijdelijk
voor voedselhulp aankloppen.
Dit gebeurt in nauw overleg met de
Voedselbank.

Een ander belangrijk steunpunt is het Elisabeth Strouven Fonds uit Maastricht. Dit fonds
maakt via een forse donatie de aankoop van een nieuwe kleine vrachtwagen mogelijk.
Dries Ausems (voorzitter VB): “De voedselbank blijft afhankelijk van financiële steun
en inzet van andere organisaties om ons heen. Die hulp is onmisbaar.”
Het Lustrumfeest.
Op 7 oktober wordt het derde lustrum gevierd. Het is dan 15 jaar geleden dat Hannie en Harrie begonnen met
een kleinschalige voedselbank. Alle vrijwilligers samen hebben ervoor gezorgd dat dit initiatief kon uitgroeien
tot de grote organisatie die in Zuid-Limburg nu wekelijks zo’n 650 gezinnen van een voedselpakket voorziet.
U bent met uw partner van harte welkom op UW feest.
Meld u aan op bij Marcellina op voedselveiligheid@voedselbanklimburg-zuid.nl

