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Een gezellig Uitdeelpand
in Brunssum
In het kleine hoekpand in Brunssum beheert een
hecht team van zes mensen de wekelijkse
uitdeelmiddag waar ruim 40 cliënten een pakket
v.l.n.r: Bep, Bartje, Sanne en Petra
komen ophalen. Dat betekent dat niet iedereen
de gastvrouwen van het UP in Brunssum
iedere week aanwezig hoeft te zijn. Bartje Pool,
teamleider: “Bep en Baukje hebben ‘wisseldienst’,
maar het gebeurt geregeld dat als de een er is, de ander toch even binnen komt lopen voor de
gezelligheid. Mensen komen hier ‘achterom’ en lopen dan vaak eerst door voor een kopje koffie of thee.
Er zijn mensen die hier echt naar uitkijken, die zijn hier even uit. Dat vind ik ook belangrijk, dat mensen
hier graag komen en zich welkom voelen. En dan kun je soms ook eens advies geven zonder dat mensen
zich bekritiseerd voelen.”
Op deze Paaszaterdag staat de Paashaas op tafel met de koekjes. Een van de vaste klanten schuift aan
en vertelt hoe blij hij is met deze hulp. Hij moet het doen met een kleine uitkering. “Maar zo red ik het
goed. Ja, je moet voor alle extra’s sparen, maar dat doe ik nu ook. Ik heb een hond, Benji, en dat is mijn
alles. Maar voor de spuiten bij de dierenarts moet ik een tijd lang wat opzij leggen.”
Bartje doet meestal de administratie omdat ze last heeft van haar polsen, zware kratten tillen lukt niet
meer. Maar aan tafel heeft ze ook tijd om met de mensen te praten. Bartje: ”Het team kijkt ook goed
naar wat mensen graag eten, moslims krijgen veel kip of vis, we vragen ook altijd of mensen iets wel
willen. Als het enigszins kan, houden we rekening met wat mensen graag hebben, het is niet de
bedoeling dat eten niet wordt gebruikt. Grote verpakkingen bewaren we voor de gezinnen, net als
gezinsverpakkingen friet. Als er een enkele keer op vrijdag pakketten overblijven, halen we de verse
spullen eruit en geven dat de mensen extra mee. Maar wij gooien niets weg.” Houdbaar voedsel wordt
bewaard voor de ‘noodkast’; er komt soms ook een onverwachte cliënt.
Als er even een moment rust is, schuiven Bep, Sanne en Petra aan voor de groepsfoto.
Petra:” Dit is een team dat onderling heel goed samenwerkt en dan is het vanzelf gezellig. En omdat we
makkelijk voor elkaar invallen, is het altijd te regelen als je een keer niet kunt. We komen hier altijd met
plezier.”

Afscheid Bert Kannegieter
Per 1 april trad Bert Kannegieter op eigen verzoek terug als bestuurslid van onze stichting. Bert, die
ruim drie jaar onze secretaris was, wil meer tijd vrijmaken voor zijn politieke ambities. Het Bestuur is
Bert zeer dankbaar voor zijn bijdrage de afgelopen jaren. Zo heeft hij ondermeer de contacten gelegd
die resulteerden in de nieuwe Uitdeelpanden in Kerkrade en Hoensbroek.

Meer verse groente & fruit dankzij

Terwijl er een winterstorm over ons land trok
(het KNMI had Code Oranje afgekondigd !) en
het vroor dat het kraakte, verkochten de dames
van de Ladies’ Circle Maasland kerstbomen
en erwtensoep op het parkeerterrein bij Intratuin
in Geleen.
De opbrengst van deze hartverwarmende actie
in december is door hen omgezet in wekelijkse
leveringen door Hanos van verse groente en fruit
voor onze cliënten.

van kerstbomen in de sneeuwstorm
naar wekelijks verse groente & fruit

Daar zijn we heel blij mee, want de aanvoer
daarvan is erg wisselend en we willen onze cliënten
graag iedere week een gezond pakket voedsel mee
geven. Dan helpt zo’n actie van deze stoere
Iron Ladies in samenwerking met Hanos enorm.

Mgr De Jong op werkbezoek
Op 7 maart bracht mgr Everhard de Jong, hulp-bisschop van Roermond, een werkbezoek aan ons
Distributiecentrum in Landgraaf. Hij sprak uitgebreid met enkele bestuursleden over het ontstaan van
onze voedselbank als particulier initiatief van Hannie en Harrie en over de ontwikkeling tot de grote
vrijwilligersorganisatie die nu meer dan 700 gezinnen in Zuid-Limburg iedere week helpt met een
gratis voedselpakket. Harrie Verweij gaf de bisschop een uitgebreide rondleiding door ons
distributiecentrum, waar hij kon zien hoe de ploeg aan de band de kratten vulde, terwijl andere
Limburgse voedselbanken werden geholpen om hun aandeel uit de landelijke stroom in te laden.
Mgr De Jongwas zeer onder de
indruk: “Armenhulp is van oudsher
iets waar de kerk zich ook zeer voor
inzet. Het is mooi om te zien hoe de
zorg voor en solidariteit met mensen
die financieel in de knel zitten nu
door de voedselbank daadwerkelijk
in de praktijk wordt gebracht. Heel
indrukwekkend zoals de vrijwilligers
van de Voedselbank voor ZuidLimburg en haar RDC deze taak
oppakken en invullen.”

