
De Stentor 23/05/2014 Page : B02

Copyright (c)2014 De Stentor 23/05/2014 Kan 24, 2014 6:00 am / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to %d%% from original to fit letter page


22 REGIO

door Lauk Bouhuijzen

RAALTE – Sinds 2008 heeft Raalte
een lokaal uitgiftepunt in het An-
nahuis van de Voedselbank De-
venter. Elke twee weken komen
daar zo’n 70 mensen een voedsel-
pakket ophalen. Binnenkort komt
daar verandering in; er wordt
hard gewerkt aan een eigen Voed-
selbank Raalte en Omstreken.
Het is allemaal heel snel gegaan,
zo weet voorzitter Frans Rouwen-
hoff van de nieuwe stichting
Voedselbank Raalte en Omstre-
ken waarvan de statuten nu bij de
notaris liggen. „Ik werd een klei-
ne twee maanden geleden gebeld
door Herman de Waard. Die is sa-
men met zijn vrouw Christine
vrijwilliger bij het huidige uitgif-
tepunt. Die heeft een regionale
functie, maar heeft te maken met
een sterke groei in Deventer waar
elke 14 dagen 450 pakketten ver-
spreid worden. Daarom zijn uitgif-
tepunten in Rijssen en Hellen-
doorn al omgezet in eigen Voed-
selbanken. En nu dus Raalte.”
De Waard en Rouwenhoff gingen
in eigen vrienden- en kennissen-
kringen op zoek naar kandidaten
voor het bestuur van de Voedsel-
bank Raalte. In Jan Maatman (pen-
ningmeester), Toon Metz (vrijwil-
ligers-coördinator), Loeke Tijhaar
(secretaris) werden die gevonden.
Rouwenhoff, jarenlang voorzitter

van Kwiek-handbal en nu nog be-
stuurslid van Ribs en Blues, werd
tot voorzitter gebombardeerd,
Hans Hekking wordt webmaster.
Het echtpaar Herman (coördina-
tor / adviseur) en Christine (inta-
kegesprekken 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 Pau-
luszaaltje 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. Tweeverdie-
ners die beiden hun baan kwijtge-
raakt zijn bijvoorbeeld. Of zzp’ers
die niks meer kunnen verdienen.
Mensen die hun huis met veel ver-
lies moesten verkopen. Vorig jaar
steeg landelijk het aantal gebrui-
kers 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 on-
geveer 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 be-
stelwagen 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 bij-
voorbeeld een club ‘Vrienden van
de Voedselbank’. Vast uitgangs-
punt is dat er niet voor voedsel be-
taald wordt, daarover gaan we
met de supermarkten in deze
streek praten. Wanneer we begin-
nen? We willen het goed en dege-

lijk opzetten en geen half werk le-
veren. Dit najaar zou mooi zijn,”
zo denkt Rouwenhoff. Tot die tijd
verzorgt de Voedselbank Deven-
ter ook gewoon het huidige uitgif-
tepunt in het Annahuis. „Vergeet
niet dat het uitdelen het eindstuk
van een heleboel werk is. Daar-
voor moet het voedsel eerst opge-
haald worden, verwerkt en opge-
slagen en tot slot verdeeld en uit-
gedeeld. Een heleboel werk, alle-
maal door vrijwilligers. Die wil je
niet uitwonen”, stelt Maatman.
De betrokkenheid van de Deven-
ter voedselbank met de Raalter
middenstand en bedrijfsleven is
nu relatief klein. „Maar die lokale
bedrijven en ondernemers wor-

door Jelle Boonstra

ZWOLLE – De tien miljoen euro
die de provincie Overijssel als
steun betaalt aan dertien bedrij-
ven is tot dusverre goed voor een
werkgelegenheid van 134 banen.
Omgerekend komt dat neer op
een bedrag van 74.626 euro aan in-
vestering per baan. Dat valt te con-
cluderen 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 te-
vens 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 Zwol-
le kreeg een aanvraag gehono-
reerd en twee bedrijven uit De-
venter (Dovideq Medical en Infor-
maat). 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 uitgege-
ven, moeten daar vijfhonderd
‘nieuw gecreëerde of behouden ar-
beidsplaatsen’ in Overijssel mee
zijn ontstaan. Volgend jaar wordt
gekeken of deze mate van finan-
ciering genoeg zoden aan de dijk
zet.
De provincie geeft geld aan projec-
ten waar de banken niet in stap-
pen.

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

Koolzaad
door Gerard Potijk

B ezuinigen, het is zo langza-
merhand het meest ge-
bruikte woord in de media.

In het gemeentehuis gaat het er
vaak over, bij bedrijven die met
moeite het hoofd boven water
houden en vast ook in veel gezin-
nen. Het woord wekt zo langza-
merhand weerzin bij mij op,
komt mijn neus uit. Wanneer
gaan we het weer eens over leuke
zaken hebben? Toch kan zélfs be-
zuinigen tot iets moois leiden,
merkte ik deze week. Mooi in let-
terlijke zin: een geel bloeiende
berm in de vorm van koolzaad
dat spontaan was opgeschoten.
Nog niet weggeklepeld door de
maaimachines die overal in de ge-
meente Raalte het bermgras kort
houdt. Minder maaien, kost min-
der geld, levert mooiere bermen
op. Dat punt wilde ik maken. Ik
denk niet aan brandnetels maar
aan bermen met een mix van
(on)kruid, gras en bloeiende
plantjes. Zo’n berm kwam ik dus
tegen, aan de Hottenvoortsweg in
Luttenberg om precies te zijn.
Niet toevallig, ik werd er over ge-
beld door Henny Tijs die daar
woont. Omdat hij vreest dat ook
deze berm ten prooi valt aan de
gemeentelijke maaier die op diver-

se plekken in de buurt bezig is.
Doodzonde van die fraaie
berm voor zijn huis, vindt Tijs
die de maaiers die ochtend had
verzocht om ergens anders aan
de slag te gaan. Wat ze ook heb-
ben gedaan, vertelde hij me.
Om de maaiploeg nog wat lan-
ger bij ‘zijn’ berm weg te hou-
den, had Tijs geprobeerd de
wethouder te bellen wat hem
overigens niet was gelukt. Van-
daar dat belletje naar de krant.
‘Ik kijk liever uit op bloeiend
koolzaad dan op een kale
berm’ geeft Tijs als reden voor
zijn inspanning om het kool-
zaad te redden. Ja, wie eigen-
lijk niet? Het ging hem overi-
gens niet alleen om dat gele
koolzaad, de Luttenbergse vee-
houder had zelf ook wat ge-
zaaid in de berm voor zijn huis
toen die er ‘zwart’ bij lag na
een reconstructie van de Hot-
tenvoortsweg. Papavers, zoals
ze ook bij hem in de echte tuin
staan. Die moeten bloeien om
zich uit te zaaien voor een nieu-
we bloemenoogst volgend jaar.
Ze bloeien nog niet en dat is
nóg een reden om het klepelen
uit te stellen.
Natuurlijk bloeiende bermen.
Ik geef toe dat het me, enkele
jaren geleden toen ze in zwang
raakten, moeite kostte om er-
aan te wennen. Gewend aan
strak geschoren gazons en ber-
men zag het er rommelig uit.
Maar je moet er met andere
ogen naar kijken om te zien
dat onverzorgd en chaotisch
ook mooi kan zijn. En goed
voor vlinders waarvan elke
soort zijn eigen plantensoort
heeft om eitjes op af te zetten.
Hoe meer diversiteit aan plant-
jes hoe meer vlinders. Zo sim-
pel is het.

Raalte krijgt een
Vrijwilligers proberen uitgiftepunt
van Voedselbank Deventer uit te
bouwen tot eigen Raalter vestiging.

“

� Geel bloeiend koolzaad aan de Hottenvoortsweg in Luttenberg.
foto Gerard Potijk

Tien miljoen voor 134 banen
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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 kun-
nen 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 le-
vensmiddelen opvangt, te groot
voor ons, en daarna regionaal ver-
deeld”, vertelt Rouwenhoff.

Christine de Waard beoordeelt of
mensen recht hebben op een pak-
ket. „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 voedselpak-
ketten is de bekendste activiteit,
maar eigenlijk is dat de helft van
de doelstelling. De andere helft is
het tegengaan van voedselverspil-
ling omdat goede producten weg-

gegooid of vernietigd moeten wor-
den. Bijvoorbeeld omdat regels
over houdbaarheid dat eisen.
De nieuwe Voedselbank wil geen
concurrentiestrijd ‘goeddoenerij’
starten. „Samenwerken met ande-
re 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 spe-
len. „Wij ontzorgen de gemeente
toch, dus mogen ze ons ook best
helpen en tegemoet komen.” Rou-
wenhoff zou gemeentelijke steun

verwelkomen, zeker in de opstart-
fase. „Dat kan een garantstelling
zijn. Of helpen met het vinden
van een geschikte ruimte.”
Net als elders zal in de Raalter po-
litiek niet iedereen volledig over-
tuigd zijn van nut en noodzaak
van een Voedselbank. Henk de
Waard weet dat na enkele debat-
ten vlak voor de gemeenteraads-
verkiezingen. „Maar ik zie als vrij-
williger van het huidige uitgifte-
punt dat het echt nodig is. Er zijn
veel schrijnende verhalen. Niet ie-
dereen beseft dat. Mensen die dit
overkomt, zitten of komen snel in
een sociaal isolement. Ook in
Raalte, in de buurtdorpen, in Sal-
land. Gelukkig was wethouder
Wout Wagenmans bij die debat-
ten wel overtuigd van het nut.”
Vanmiddag mag het bestuur zich
samen met zo’n 16 andere maat-
schappelijke organisaties in het
Hoftheater presenteren aan de
nieuwe gemeenteraad.

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 ver-
bod op deze bedrijfstak met on-
middellijke ingang buiten wer-
king gesteld omdat de belangen
van de fokkers ernstig geschaad
zouden zijn. In Nieuw Heeten rea-
geerde nertsenhouder Lyon Hut-
ten 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 ho-
ger beroep gaat.”

Staatssecretaris Sharon Dijksma
van Economische Zaken liet inder-
daad 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 (van-
af januari 2013 voor nieuwe bedrij-
ven en uitbreidingen en tot 2024
voor bestaande bedrijven) sprake
van ‘een zeer zware vorm van re-
gulering van eigendom’. Daar-
door worden nertsenhouders fi-
nancieel ernstig getroffen terwijl
volgens de rechtbank niet bekend
is of en hoe er schadevergoeding
komt. In het vonnis wordt ook ge-
wezen op de hoge investeringen
voor dierenwelzijn die de nertsen-
houders moesten doen voordat
het verbod eind 2012 door (een

meerderheid van) Eerste en Twee-
de Kamer goedgekeurd werd. Dat
alles is volgens de rechter voldoen-
de om de wet met onmiddellijke
ingang buiten werking te stellen.
Volgens Hutten, die samen met
zijn vader en een neef twee nert-
senbedrijven in Witharen en
Nieuw Heeten heeft, leeft de sec-
tor 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 pel-
sen op de wereldmarkt zijn inmid-
dels flink gedaald. Je kunt je dus
geen gekke dingen meer veroorlo-
ven. De bank staat niet te sprin-
gen om verbeteringen en vernieu-

wingen te financieren omdat het
vanaf 2024 afgelopen zou zijn.
Het ergste blijft die onzekerheid,
dat gun je echt niemand.” Vol-
gens hem zijn daardoor afgelopen
jaren flink wat pelsdierfokkers
naar het buitenland vertrokken.
„Ik weet zelf enkele jonge colle-
ga’s die naar Spanje zijn gegaan.”
Tegenstanders van de nertsenhou-
derij waren niet blij met de uit-
sprak van de rechtbank. De Die-
renbescherming sprak van een for-
se teleurstelling, anderen vonden
op de social media dat ‘de slacht-
partij onder nertsen nu gewoon
door kan gaan’.
Het verbod kwam er na een eer-
ste initiatief in 2006 van de SP en
na vele jaren van politieke discus-
sie in Den Haag.

door Caspar van Oirschot

ZWOLLE/KAMPEN – Ruim negen-
honderd Overijsselse pleeggezin-
nen worden zaterdag in het zon-
netje gezet voor hun gastvrijheid.
Maar jeugdhulpinstelling Trias is
nog altijd hard op zoek naar meer
gezinnen die kinderen in proble-
men op willen vangen. Jeugdhulp-
instellingen kampen al jaren met
een tekort aan pleeggezinnen. De
vraag naar opvangplekken groeit,
het aanbod blijft iets achter.
Volgens Esther Rooseboom van
Trias Jeugdhulp heeft Trias mo-
menteel zo’n 420 pleeggezinnen
en 400 kinderen die pleegzorg no-
dig hebben. Hoezo dan een te-
kort? Simpelweg omdat de vraag
niet aansluit op het aanbod aan
pleeggezinnen. Veel gezinnen wil-
len bijvoorbeeld jonge kinderen
een plek bieden, maar oudere
niet. Daarnaast is het voor sommi-
ge kinderen met een specifieke
problematiek moeilijk om passen-
de gezinnen te vinden. Trias, ac-
tief in West- en Noord-West
Overijssel, is volgens Rooseboom
vooral op zoek naar gezinnen die
ook de kinderen van boven de
-pakweg- zeven jaar een veilig
thuis willen bieden. „We hebben
momenteel een lijst met 30 tot 35
kinderen waar we een vraag voor
hebben.”
Trias houdt zaterdag met de colle-
ga’s van Jarabee en Pactum -actief
in Zuid- en Oost-Overijssel- een
pleegzorgdag. Zo’n negenhonderd
pleeggezinnen worden dan feeste-
lijk ontvangen in pretpark Hellen-
doorn; er worden meer dan zeven-
tienhonderd mensen verwacht.
Ook wordt een aantal pleeg-
ouders dat al 25 jaar kinderen op-
vangt in het zonnetje gezet.

Meer informatie over pleegzorg is te
vinden op pleegzorg.nl of triasjeugd-
hulp.nl. Bovendien houdt Trias regel-
matig informatieavonden over pleeg-
zorg.

In het artikel over de aanvul-
lende regels voor ‘persoonlij-
ke feestjes’ in een MFA in de
gemeente Raalte wordt ook
d’Olde Wettering in Lierder-
holthuis genoemd. Dit be-
trof de MFA, niet het café
dat in hetzelfde pand is ge-
huisvest.
In het artikel is sprake van
een overleg dat resulteerde
in het ‘Pact van Nieuw Hee-
ten’. Dat overleg vond plaats
met afgevaardigden van de
Raalter horecabedrijven.
Daar zaten geen vertegen-
woordigers bij van de MFA’s
in Raalte.

MFA

De vraag naar pleeggezin-
nen sluit niet aan bij het
aanbod. Veel gezinnen
willen jonge kinderen

n eigen voedselbank
� De nu ongeveer 150 voedselban-

ken in Nederland met ruim 450
uitgiftepunten stellen zich sinds
de start in 2002 politiek en levens-
beschouwelijk neutraal op. Uit-
gangspunt is het idee van onder-
ling 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 hetzelf-
de huishouden beschikbaar is.

� De Voedselbank Raalte en Omstre-
ken 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 do-
nateur willen worden (of informa-
tie willen hebben) als voor men-
sen die in aanmerking willen ko-
men voor een voedselpakket.

� Het (grootste deel van) het bestuur van de nieuwe Voedselbank Raalte en Omstreken bij het beeld van de Barm-
hartige 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

�

Nertsenhouder blij en realistisch over uitspraak
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Tekort aan
gezinnen
voor oudere
pleegkind


