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De Lionsclub Maastricht Euregio organiseerde voor de zevende keer het Foodnote concert waarvan
de opbrengst ieder jaar wordt geschonken aan de Voedselbank voor Zuid-Limburg.
Jonge getalenteerde musici van het conservatorium in Maastricht maakten er weer een prachtig
uitgebalanceerd concert van. Vader en zoon Maesen openden op cello met een bijzondere uitvoering
van ‘Smooth Criminal’ van Michael Jackson. Xavier Timmermans (altviool) speelde samen met artistiek
directeur Erwin Deleux op piano een sprankelende fantasie van Hummel waar het Heesu Yun Quartet
(jazz) perfect bij aansloot. Thibaud en Bert Maesen rondden voor de pauze af met ‘Thunderstruck’ van
AC/DC. De pauzemuziek werd verzorgd door Rauf Berman.
Het tweede deel van dit concert had een elegante Italiaanse toets. Fluitisten Liesl Stevens en Philippe
Benoit werden door Erwin Deleux begeleid bij een Rigoletto fantasie. Luc Tooten speelde op cello,
begeleid door Deleux, fragmenten van de Argentijnse componisten Piazolla en Bragato. Deze
verrassende en speelse programmering bood de jonge musici alle gelegenheid om hun talenten te
tonen. Het was een bijzondere muziekavond die tot stand kwam dankzij de inzet van de Lionsclub en
de musici die zo een liefdevol gebaar maken naar al die mensen in onze samenleving die het tijdelijk
niet zelf redden.
De opbrengst van vorig jaar was voor de nieuwe vrachtwagen, die inmiddels met
het Lions logo achterop rond rijdt. De donatie van dit jaar, € 6.500, wordt gebruikt
om het RDC in Landgraaf energiezuiniger te maken. Dat is goed voor het milieu en
ook voor onze bankrekening, want de energiekosten drukken op ons budget.

Babyvoeding en luiers in onze pakketten
Vooral in het eerste levensjaar als de kleinsten nog niet ‘met de pot mee’ kunnen eten, is het
belangrijk dat zij de juiste voeding krijgen. Kindjes die dan te kort komen, kunnen daar hun
leven lang gevolgen van ondervinden. Maar babyvoeding is erg duur en ook de luiers kosten
veel geld. Omdat Hannie Verweij zag dat dit voor veel jonge moeders onder onze cliënten een
probleem was, is gestart met een speciale ‘baby aanvulling’ op onze pakketten. Gezinnen met
baby’s en peutertjes vinden nu standaard extra babyvoeding (voor de fles en/of potjes) en
luiers in hun wekelijks pakket.
Voor dit project zetten we een deel van de provinciale subsidie in. Met het
kon een mooie deal worden gemaakt waardoor de babyvoeding en de
luiers met een korting worden aangeleverd.

Vijf koperen jubilarissen
Wiel Roberts (73) is begonnen als chauffeur maar coördineert nu het laden
van de wagens: “Het laden en lossen werd me ook wat te zwaar. Gelukkig
zit er tegenwoordig dank zij goed opgestelde lijsten veel meer lijn in. Een
goede voorbereiding is het halve werk. Vroeger moesten we soms extra
rijden om spullen na te brengen, omdat er weleens wat werd vergeten. Nu
zetten we alles volgens bestellijsten klaar en controleren de chauffeurs of
alles erin zit. Het is ook een voordeel dat er meer mensen zijn die al jaren
meelopen, je bent op elkaar ingespeeld. Ik werk nu nog 3 dagen in plaats
van 5 en hoop het in dit rustiger tempo nog even vol te houden.’’
Jan Ruijgrok (68), links op de foto, is als ‘vliegende keep’ 5 dagen per week
inzetbaar, niet alleen in het RDC maar ook op de uitdeelpanden in Hoensbroek en Sittard. ‘’Als er
onverwacht een chauffeur nodig is, of een bijrijder, kan ik inspringen. Maar ook de administratie kan een
beroep op me doen, als er ergens een ‘gat valt’. In het begin was het veel meer pionieren, Hannie en
Harrie zijn in 2001 begonnen en wij hebben samen veel van de opbouw meegemaakt. Vanaf de eerste
echte koeling, de eerste wagens, de steeds grotere huisvesting en de hele automatisering. Maar er
kwamen steeds meer cliënten dus moesten wij meegroeien. Nu staat er een compleet professioneel bedrijf!
Zolang ik kan, wil ik graag 5 dagen blijven werken. Want zeker aan het werk in de uitdeelpanden ben ik
gehecht, daar zien we de mensen voor wie we het doen. En daar gaat het om!’’
Maries en Jolanda van der Helm zijn al heel lang een stel en hebben nu
ook samen hun koperen jubileum gevierd bij de Voedselbank. Zij beheren
met hun team het uitdeelpand in het Heugemerveld in Maastricht.
Jolanda: ‘’Wij zijn begonnen in de Heeg, in een kleine ruimte in het
gemeenschapshuis en dat was wel behelpen. In dit pand zitten we al 12
jaar en hier konden we ook beginnen met kleding en kleine spulletjes.
Onze samenwerking gaat vanzelf, thuis en hier op het pand. We vullen
elkaar automatisch aan omdat we elkaar zo goed kennen, en zo gaat het
ook met de andere vrijwilligers. We hebben een hele fijne ploeg die goed
op elkaar is ingespeeld waar we heel trots op zijn.’’
Jolanda zou het oorspronkelijk alleen doen, maar na de kennismaking
met Hannie en Harrie besloot Maries aan te sluiten. Inmiddels is hij de onmisbare ICT specialist van de
organisatie die full time bezig is met de automatisering. Maries: ‘’In een ‘normaal’ bedrijf weet je wat er
wanneer binnen moet komen, maar wij moeten ons continue aanpassen aan wat er wordt gebracht.
En het gaat tegenwoordig om serieuze hoeveelheden voedsel. Wekelijks bijna 1800 mensen eten
bezorgen, is niet niks als je continue moet improviseren. Daarom wordt nu ieder aspect ‘doorgelicht’ om te
zorgen dat wij zo efficiënt mogelijk werken. Het is een hele klus, maar we
weten waar we het voor doen.’’
Anita Beursgens begon 12,5 jaar geleden ‘met knikkende knieën’ aan haar
eerste uitdeeldag. Zij werkt met het team dat op het Fatimaplein in
Maastricht een pand ‘bemenst’. Anita was meteen verkocht omdat het elke
week anders is. ‘’Wij krijgen 60 gezinnen over de vloer die heel divers zijn.
Ik heb in deze periode geleerd om naar cliënten toe altijd rustig te zijn,
goed te luisteren en vooral nooit te oordelen. Samen met Lilian, John,
Karin, Grietje, Gerard en Marian zou ik er graag nog 12,5 jaar aan vast
willen plakken. Want ons werk is niet alleen broodnodig, het verveelt ook
nooit.’’

