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Raalte krijgt een
n eigen voedselbank
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Vrijwilligers proberen uitgiftepunt
van Voedselbank Deventer uit te
bouwen tot eigen Raalter vestiging.
door Lauk Bouhuijzen
RAALTE – Sinds 2008 heeft Raalte

een lokaal uitgiftepunt in het Annahuis van de Voedselbank Deventer. Elke twee weken komen
daar zo’n 70 mensen een voedselpakket ophalen. Binnenkort komt
daar verandering in; er wordt
hard gewerkt aan een eigen Voedselbank Raalte en Omstreken.
Het is allemaal heel snel gegaan,
zo weet voorzitter Frans Rouwenhoff van de nieuwe stichting
Voedselbank Raalte en Omstreken waarvan de statuten nu bij de
notaris liggen. „Ik werd een kleine twee maanden geleden gebeld
door Herman de Waard. Die is samen met zijn vrouw Christine
vrijwilliger bij het huidige uitgiftepunt. Die heeft een regionale
functie, maar heeft te maken met
een sterke groei in Deventer waar
elke 14 dagen 450 pakketten verspreid worden. Daarom zijn uitgiftepunten in Rijssen en Hellendoorn al omgezet in eigen Voedselbanken. En nu dus Raalte.”
De Waard en Rouwenhoff gingen
in eigen vrienden- en kennissenkringen op zoek naar kandidaten
voor het bestuur van de Voedselbank Raalte. In Jan Maatman (penningmeester), Toon Metz (vrijwilligers-coördinator), Loeke Tijhaar
(secretaris) werden die gevonden.
Rouwenhoff, jarenlang voorzitter

“

Begonnen met
pakketten voor 20
huishoudens, nu
zijn dat er al 70
elke twee weken
Herman de Waard

van Kwiek-handbal en nu nog bestuurslid van Ribs en Blues, werd
tot voorzitter gebombardeerd,
Hans Hekking wordt webmaster.
Het echtpaar Herman (coördinator / adviseur) en Christine (intakegesprekken nieuwe cliënten)
maakt het bestuur compleet.
Allemaal zijn ze overtuigd van
het belang van een voedselbank,
ook in Raalte en Olst-Wijhe. „In
2008 werd begonnen in het Pauluszaaltje met voedselpakketten
voor 20 huishoudens. Nu in het
Annahuis zijn dat er al 70 elke
twee weken”, weet Herman de
Waard. „Er komen door de crisis
nieuwe groepen bij. Tweeverdieners die beiden hun baan kwijtgeraakt zijn bijvoorbeeld. Of zzp’ers
die niks meer kunnen verdienen.
Mensen die hun huis met veel verlies moesten verkopen. Vorig jaar
steeg landelijk het aantal gebruikers van de voedselbanken met 30
procent. In 2002 zei het kabinet
bij de eerste voedselbank dat die
binnen twee jaar niet meer nodig
zou zijn. Nu zijn we in Raalte ongeveer voedselbank nummer
150”, zegt zijn vrouw.
Voor Rouwenhoff en de zijnen
wachten drukke zomermaanden.
„Er moet een eigen onderkomen
komen, compleet met koeling,
dan heb je het toch snel over 300
vierkante meter. Verder is een bestelwagen met koeling nodig. We
moeten tientallen vrijwilligers
vinden en er is flink geld nodig.
Uit ervaringen in Rijssen weten
we dat je enkele tienduizenden
euro’s aan kosten per jaar maakt.
Dat geld moet van sponsoring en
van donateurs komen. Of van bijvoorbeeld een club ‘Vrienden van
de Voedselbank’. Vast uitgangspunt is dat er niet voor voedsel betaald wordt, daarover gaan we
met de supermarkten in deze
streek praten. Wanneer we beginnen? We willen het goed en dege-

VOEDSELBANKEN
䢇

䢇

䢇

lijk opzetten en geen half werk leveren. Dit najaar zou mooi zijn,”
zo denkt Rouwenhoff. Tot die tijd
verzorgt de Voedselbank Deventer ook gewoon het huidige uitgiftepunt in het Annahuis. „Vergeet
niet dat het uitdelen het eindstuk
van een heleboel werk is. Daarvoor moet het voedsel eerst opgehaald worden, verwerkt en opgeslagen en tot slot verdeeld en uitgedeeld. Een heleboel werk, allemaal door vrijwilligers. Die wil je
niet uitwonen”, stelt Maatman.
De betrokkenheid van de Deventer voedselbank met de Raalter
middenstand en bedrijfsleven is
nu relatief klein. „Maar die lokale
bedrijven en ondernemers wor-

Tien miljoen voor 134 banen
door Jelle Boonstra
ZWOLLE – De tien miljoen euro
die de provincie Overijssel als
steun betaalt aan dertien bedrijven is tot dusverre goed voor een
werkgelegenheid van 134 banen.
Omgerekend komt dat neer op
een bedrag van 74.626 euro aan investering per baan. Dat valt te concluderen uit de rapportage die de
provincie opstelde. Afgezet tegen
de groeiende werkloosheid (in
Overijssel zitten nu zo’n 60.000
mensen zonder werk) is het een
druppel op een gloeiende plaat.
Van de negentien aanvragen die
er in een jaar werden gedaan, zijn
er dertien gehonoreerd met een
lening (met zeven procent rente)
of deelname aan een vernieu-

wend bedrijfsidee. Het zijn tevens de eerste tien miljoen uit
het fonds van 42 miljoen van de
provincie. Westelijk Overijssel
komt er wel wat povertjes af . Al-

leen Salland Engineering in Zwolle kreeg een aanvraag gehonoreerd en twee bedrijven uit Deventer (Dovideq Medical en Informaat). De rest van het geld ging
naar Twente. Salland Engineering
wordt ermee in staat gesteld om
chips voor telefonie, in laptops,
airbags en medische doeleinden
sneller te laten testen.
Als het volledige geld is uitgegeven, moeten daar vijfhonderd
‘nieuw gecreëerde of behouden arbeidsplaatsen’ in Overijssel mee
zijn ontstaan. Volgend jaar wordt
gekeken of deze mate van financiering genoeg zoden aan de dijk
zet.
De provincie geeft geld aan projecten waar de banken niet in stappen.
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het bestuur van de nieuwe Voedselbank Raalte en Omstreken bij het beeld van de Barmhartige Samaritaan bij de Plaskerk; v.l.n.r. Herman de Waard, Christine de Waard, Toon Metz, Jan Maatman en
Frans Rouwenhoff. (Loeke Tijhaar en Hans Hekking ontbreken op de foto.) foto Gerard Vrakking

den voor ons juist heel belangrijk.
We hebben al afgesproken met de
Kring van Raalter Werkgevers dat
we ons daar mogen presenteren.
We gaan alle lokale supermarkten
langs om te kijken hoe wij kunnen samenwerken. We moeten
straks tweederde deel van de 35
producten in een voedselpakket
zelf verzorgen. De rest blijft uit
Deventer komen. De opzet is dat
Deventer hele grote partijen levensmiddelen opvangt, te groot
voor ons, en daarna regionaal verdeeld”, vertelt Rouwenhoff.

Christine de Waard beoordeelt of
mensen recht hebben op een pakket. „Er zijn duidelijke landelijke
regels. Als lokale Voedselbank
kun je iets soepeler of strenger
zijn. Ik denk dat we iets Sallands
gemoedelijker zijn. We willen
graag samenwerken met andere
organisaties, zoals Humanitas.”
Het verstrekken van voedselpakketten is de bekendste activiteit,
maar eigenlijk is dat de helft van
de doelstelling. De andere helft is
het tegengaan van voedselverspilling omdat goede producten weg-

gegooid of vernietigd moeten worden. Bijvoorbeeld omdat regels
over houdbaarheid dat eisen.
De nieuwe Voedselbank wil geen
concurrentiestrijd ‘goeddoenerij’
starten. „Samenwerken met andere organisaties en instellingen
waar dat kan, elkaar versterken,
daar gaat het om”, zo omschrijft
Metz dat. Waarbij volgens hem
ook de gemeente een rol kan spelen. „Wij ontzorgen de gemeente
toch, dus mogen ze ons ook best
helpen en tegemoet komen.” Rouwenhoff zou gemeentelijke steun

De nu ongeveer 150 voedselbanken in Nederland met ruim 450
uitgiftepunten stellen zich sinds
de start in 2002 politiek en levensbeschouwelijk neutraal op. Uitgangspunt is het idee van onderling hulpbetoon en solidariteit. De
voedselbanken willen zich ook
niet mengen in debatten over de
oorzaak van armoede.
Mensen die minder dan 180 euro
per maand aan leefgeld hebben,
komen in aanmerking voor een
voedselpakket. Dat geldt ook als
er daarnaast maximaal 60 euro
per volwassene (18 jaar of ouder)
of 50 euro per kind (tot 18 jaar)
per maand aan leefgeld in hetzelfde huishouden beschikbaar is.
De Voedselbank Raalte en Omstreken is nu nog bereikbaar via
frans.rouwenhoff@planet.nl (tel.
06-12626922) of
h.dewaard@ziggo.nl (tel.
06-22528964). Dat geldt zowel
voor mensen die vrijwilliger of donateur willen worden (of informatie willen hebben) als voor mensen die in aanmerking willen komen voor een voedselpakket.

verwelkomen, zeker in de opstartfase. „Dat kan een garantstelling
zijn. Of helpen met het vinden
van een geschikte ruimte.”
Net als elders zal in de Raalter politiek niet iedereen volledig overtuigd zijn van nut en noodzaak
van een Voedselbank. Henk de
Waard weet dat na enkele debatten vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. „Maar ik zie als vrijwilliger van het huidige uitgiftepunt dat het echt nodig is. Er zijn
veel schrijnende verhalen. Niet iedereen beseft dat. Mensen die dit
overkomt, zitten of komen snel in
een sociaal isolement. Ook in
Raalte, in de buurtdorpen, in Salland. Gelukkig was wethouder
Wout Wagenmans bij die debatten wel overtuigd van het nut.”
Vanmiddag mag het bestuur zich
samen met zo’n 16 andere maatschappelijke organisaties in het
Hoftheater presenteren aan de
nieuwe gemeenteraad.

Nertsenhouder blij en realistisch over uitspraak
door Lauk Bouhuijzen
NIEUW HEETEN/DEN HAAG – Pels-

dierhouders in Nederland zijn
blij verrast door een uitspraak
van de Haagse rechtbank. Deze
heeft woensdag het wettelijke verbod op deze bedrijfstak met onmiddellijke ingang buiten werking gesteld omdat de belangen
van de fokkers ernstig geschaad
zouden zijn. In Nieuw Heeten reageerde nertsenhouder Lyon Hutten positief. „We wisten dat deze
uitspraak zou komen, maar die
kon natuurlijk alle kanten op
gaan. Dit is geweldig, maar we
blijven wel met beide benen op
de grond. Ik ben nuchter genoeg
om te weten dat het rijk nu in hoger beroep gaat.”

Staatssecretaris Sharon Dijksma
van Economische Zaken liet inderdaad enkele uren na het bekend
worden weten dat zij namens het
rijk in hoger beroep gaat.
Volgens de rechtbank is er sinds
de invoering van het verbod (vanaf januari 2013 voor nieuwe bedrijven en uitbreidingen en tot 2024
voor bestaande bedrijven) sprake
van ‘een zeer zware vorm van regulering van eigendom’. Daardoor worden nertsenhouders financieel ernstig getroffen terwijl
volgens de rechtbank niet bekend
is of en hoe er schadevergoeding
komt. In het vonnis wordt ook gewezen op de hoge investeringen
voor dierenwelzijn die de nertsenhouders moesten doen voordat
het verbod eind 2012 door (een

meerderheid van) Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd werd. Dat
alles is volgens de rechter voldoende om de wet met onmiddellijke
ingang buiten werking te stellen.
Volgens Hutten, die samen met
zijn vader en een neef twee nertsenbedrijven in Witharen en
Nieuw Heeten heeft, leeft de sector sinds het verbod in onzekere
tijden. „De eerste week nadat het
verbod door het parlement was
aangenomen, waren we hier echt
lam geslagen. Daarna zijn we
maar zo goed en kwaad als kon
verder gegaan. De prijzen van pelsen op de wereldmarkt zijn inmiddels flink gedaald. Je kunt je dus
geen gekke dingen meer veroorloven. De bank staat niet te springen om verbeteringen en vernieu-

wingen te financieren omdat het
vanaf 2024 afgelopen zou zijn.
Het ergste blijft die onzekerheid,
dat gun je echt niemand.” Volgens hem zijn daardoor afgelopen
jaren flink wat pelsdierfokkers
naar het buitenland vertrokken.
„Ik weet zelf enkele jonge collega’s die naar Spanje zijn gegaan.”
Tegenstanders van de nertsenhouderij waren niet blij met de uitsprak van de rechtbank. De Dierenbescherming sprak van een forse teleurstelling, anderen vonden
op de social media dat ‘de slachtpartij onder nertsen nu gewoon
door kan gaan’.
Het verbod kwam er na een eerste initiatief in 2006 van de SP en
na vele jaren van politieke discussie in Den Haag.
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