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Voedselbank zoekt donateurs
Nieuwe
voedselbank
Raalte begint
woensdag met
werving van
donateurs.
door Lauk Bouhuijzen
RAALTE – Komende weken houdt
de nieuwe Voedselbank Raalte
een grote donateursactie. Met
veel actieve donateurs hoopt de
Voedselbank een gezonde financiële basis te leggen en de betrokkenheid vanuit de Sallandse samenleving te vergroten. Met medewerking van het Weekblad
voor Salland en ‘All-in Verspreidingen’ worden komende woensdag daarom ruim 30.000 flyers
huis-aan-huis in Salland verspreid. „Het thema van deze door
‘Sinds77 Echte Reclamemakers’
belangeloos ontworpen en door
DDMC voor een echt vriendenprijsje gedrukte flyers is de vraag;
wat eet U met de kerst?” zo vertelt voorzitter Frans Rouwenhoff
van de voedselbank. „Dat past
goed bij deze kerstperiode. We
vragen om een bescheiden bijdrage van drie euro per maand, maar
meer mag natuurlijk altijd.”
De Voedselbank Raalte e.o. wil in
februari zelf beginnen met de
tweewekelijkse verstrekking van
voedselpakketten aan mensen die
dat hard nodig hebben. „Tot en
met januari mogen we nog een beroep doen op de Voedselbank Deventer; daarna moeten we zelf
voor de inhoud van de pakketten
zorgen. Een deel van de pakketten blijft overigens wel afkomstig
van de Regionale Voedselbank Deventer”, legt Rouwenhoff uit.
Cliënten uit de hele gemeente
Raalte, maar ook uit Lemelerveld,
Wijhe en Olst moeten daarvoor
straks naar bedrijvencentrum /
kantorengebouw de Boei 10 aan

Heino te
schrijving
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werd gebruikt van 1879 tot 1921.
Rond 1920 blijkt de school in
slechte staat en besluit het kerkbestuur om architect Roebbers uit
Deventer opdracht te geven tot
het ontwerpen van een nieuwe
school en parochiegebouw.
In 1921 is het gebouw in gebruik
genomen. In de jaren vijftig is de
school uitgebreid en opgeknapt.
Vanaf 1963 heet de school de Mariaschool. Door fusie en nieuwbouw is in 2012 de Mariaschool
vertrokken en is na een jaar verhuurd te zijn geweest nu leeg komen te staan.

www.mariaschool-heino.nl

de Boeierstraat 10F op het Raalter
bedrijventerrein de Zegge. Daar
zijn twee grote ruimtes met een
oppervlakte van zo’n 250 vierkante meter beschikbaar.
Afgelopen weken is er hard gewerkt om die geschikt te maken.
„Op advies van een goed bevrien-

“

Veel mensen in
Salland staan echt
verbaasd dat er
in Raalte een
Voedselbank komt.
Frans Rouwenhoff, voorzitter

de binnenhuisarchitect, Hendrik-Jan van der Valk uit Epe, hebben we voor behoorlijk felle kleuren gekozen. Zo wordt de vloer appeltjesgroen, één wand knalrood
en aan de zijkanten zijn paarse
elementen. Dat zorgt voor een erg
prettige sfeer voor onze cliënten
en vooral een plezierige werkomgeving voor onze vrijwilligers. Ik
ben erg blij met het resultaat,” vertelt Rouwenhoff over de opvallende kleurenkeuze. „Er is verder afgelopen weken een balie neergezet, een eigen doorgang gemaakt
tussen de twee verschillende
ruimtes en een kantoortje gebouwd voor administratie en secretariaat. Van de Raalter middenstand hebben we veel medewerking en materiaal gekregen, van
pc’s tot rollerbanken en schilders-

䡵 De eerste donateurskaart

voor de Voedselbank werd gisteren ingevuld
door wethouder Jacques van Loevezijn van de gemeente Raalte. Verder doneert de gemeente 1500 euro en blijven de voedselbank en gemeente
overleggen hoe zij elkaar kunnen ondersteunen. foto Gerard Vrakking

benodigdheden. Begin 2015 komt
er nog een speciale koelvriescel.”
„Veel mensen hier in Salland
staan echt verbaasd dat er in Raalte een Voedselbank komt en dat
die ook zo hard nodig is. Niemand weet dat die eigenlijk al
sinds 2004 bestaat, alleen gebeurde dat sinds die tijd door de Voedselbank Deventer met als lokaal
verspreidingspunt het Annahuis
in Raalte. Op dit moment zijn er
96 Sallandse gezinnen die elke
twee weken een voedselpakket
krijgen. Als wij in februari als
Voedselbank Raalte e.o. vanuit de
Boei 10 beginnen, dan zijn dat er

zeker 100. Er komen wekelijks
drie of vier nieuwe verzoeken binnen. Met de komende wijzigingen in de gezondheidszorg zal dat
eerder groeien dan afnemen. Er is
nog steeds behoorlijk wat
schroom en schaamte, zeker bij
ouderen, om een beroep op de
Voedselbank te doen.”
Iedereen die een voedselpakket
wil, wordt uitgebreid gescreend.
De regels van de landelijke Voedselbank bepalen dan of iemand in
aanmerking komt. Andere instellingen zoals Humanitas, Stichting
Leergeld en Steunpunt Minima in
Raalte willen ook mensen in fi-

nanciële problemen ondersteunen. Rouwenhoff zou graag zien
dat er meer samengewerkt wordt,
met name bij de eerste screening.
„Vanwege de privacy is dat moeilijk, maar nu moeten die mensen
elke keer bij een andere instelling
weer hetzelfde verhaal vertellen
en dezelfde gegevens aanleveren.
Ik zou het mooi vinden als we dat
meer samen konden doen. Met
coördinatie van bijvoorbeeld
Humanitas. Als je dat netjes eerst
aan de mensen vraagt, dan moet
dat toch kunnen? Het scheelt iedereen een heleboel werk en tijd.
Begin volgend jaar gaan we daarover met elkaar praten.”
In januari verwacht de Voedselbank Raalte e.o. de eerste, langer
houdbare voedingswaren als resultaat van de actie die de gezamenlijke regionale omroepen afgelopen weken hebben gehouden. „In
Overijssel heeft RTV Oost gekozen voor een inzameling met als
centrale opslaglocatie transportbedrijf Müller in Holten. Naar rato
van het aantal cliënten wordt alles verdeeld over de voedselbanken in deze provincie. Daarnaast
ben ik nu met een ronde bezig
langs Sallandse supermarkten en
andere voedingsbedrijven. Door
de opmars van de koopzondag
blijft er bij de supermarkten trouwens minder versproduct over.
Op zich jammer voor ons, maar
aan de andere kant willen supermarkten volgend jaar best speciale acties houden. Dan kan de
klant bijvoorbeeld een extra product kopen dat dan automatisch
naar ons gaat.”
Het aantal vrijwilligers voor de
jonge Voedselbank Raalte nadert
inmiddels de tachtig. Voorlopig
lijkt dat voldoende, denkt Rouwenhoff. „Maar we moeten nog
de schema’s voor de diverse werkzaamheden opstellen als we gaan
draaien. Niet iedereen kan natuurlijk altijd op de tijden dat we bijvoorbeeld onze cliënten ontvangen. Bij andere voedselbanken
hoor je dat het niet makkelijk is
om vrijwilligers te vinden, maar
voor de Voedselbank Raalte geldt
dat zeker niet. Dat maakt mij een
hele blije en trotse voorzitter.”
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Topman FrieslandCampina naar Raalte
RAALTE – Met het aantrekken van

Cees ’t Hart, bestuursvoorzitter
van zuivelconcern FrieslandCampina, heeft landbouworganisatie
LTO Salland voor het jaarlijkse seminar maandagavond 12 januari
in Raalte één van de topmensen
uit de mondiale zuivelwereld gestrikt. Ook de tweede spreker op
het seminar, Frans van Dongen,
heeft zijn sporen internationaal
verdiend; hij is lobbyist in Brussel
voor de Centrale Organisatie voor
de Vleessector (COV).
Centrale thema op de bijeenkomst in De Leeren Lampe is de
vraag of de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw wel
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of niet op de wereldmarkt ligt. De
sprekers gaan in op de vraag waar
in de toekomst voedsel geproduceerd kan of zal worden voor de
groeiende wereldbevolking en de
mogelijke rol en positie van de Nederlandse land- en tuinbouw.
Daaraan gekoppeld zit de vraag
hoe de Sallandse boer daar het
beste op kan inspelen. Op 12 januari openen om 20.00 uur Ben
Haarman (voorzitter LTO-Salland) en Gerrit Huijgen (Agrarisch Team Rabobank Salland) de
avond. Behalve de twee gastsprekers en een debat met de zaal is er
ook een optreden van de Twentse
cabaretier Thijs Kemperink.
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