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Voedselbank Raalte opent officieel op 9 april
RAALTE – De Voedselbank Raalte

en omstreken in het bedrijvencentrum en kantorengebouw de Boei
10 wordt donderdagmiddag 9
april officieel door wethouder Jacques van Loevezijn geopend.
Twee dagen later op zaterdag 11
april is er van 11.00 tot 15.00 uur
een open dag. Daarbij is iedereen
welkom die een kijkje wil komen
nemen en met bestuur en de vrijwilligers van de Voedselbank te
praten over wat en waarom dit gebeurt en zo hard nodig is.
Met de officiële opening en het
open huis komt een einde aan
een drukke maar succesvolle periode. In het Pauluszaaltje van de
Pauluskerk werden al in 2008 aan
8 cliënten de eerste voedselpakketten verstrekt. Raalte was destijds

onderdeel van Voedselbank Deventer. In de jaren daarna steeg
het aantal voedselpakketten sterk.
Een verhuizing naar Het Annahuis bij de Plaskerk bood de gewenste extra ruimte. Een jaar geleden kregen daar elke twee weken
64 cliënten een voedselpakket dat
door vrijwilligers eerst in Deventer werd opgehaald.
De Voedselbank Deventer moest
in totaal al 350 pakketten voor
stad en regio samenstellen en uitdelen. Daarom werd aan de vrijwilligers in Raalte gevraagd of die
niet zelf een Voedselbank Raalte
konden oprichten. In mei 2014
werd een eigen bestuur opgericht
met Frans Rouwenhoff (voorzitter), Jan Maatman (penningmeester), Loeke Tijhaar (secretaris),
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Toon Metz (coördinator vrijwilligers) en Herman de Waard (coördinator intake en voedselveiligheid). Op 3 juli 2014 werd de stichting Voedselbank Raalte en omstreken ook juridisch een feit.
Na een lange speurtocht werd in
het bedrijvencentrum en kantorengebouw de Boei 10 op bedrijventerrein de Zegge een geschikte ruimte van ongeveer 250 vierkante meters gevonden.
Veel Raalter bedrijven stelden
soms gratis of tegen aangepaste tarieven materialen en menskracht
beschikbaar. Een bevriende interieurarchitect zorgde voor de kleuradviezen bij de inrichting.
Daarnaast kwamen er veel vrijwilligers op verschillende terreinen
in actie. De Voedselbank kon van-

af het begin rekenen op hun inzet. Inmiddels staat er zelfs een
aantal op de wachtlijst.
Begin februari werden de pakketten op een vrijdagmiddag voor de
eerste keer verstrekt aan de Sallandse cliënten. Dat liep zowel direct goed, al zijn er sinds die eerste keer nog verbeteringen doorgevoerd. Het bestuur stapte toen
ook direct over op het wekelijks
uitdelen van de pakketten in
plaats van om de twee weken.
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Nieuwe donateurs kan de Voedselbank nog steeds goed gebruiken. Een
bijdrage van 3 euro per maand is al
voldoende voor een voedselpakket.
Aanmelden kan via de website:
www.voedselbankraalte.nl
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