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Taarten bakken, met passie en plezier

Berichten van:

Bakkerij Rode Luifel
In de bakkerij de Rode Luifel worden de hele week taarten en ander
gebak gebakken door mensen met een verstandelijke beperking en dat
gebeurt met veel inzet, plezier en liefde. Het betreft een
dagbestedingsproject van Esdege-Reigersdaal. Al een paar jaar bakken
deze bijzondere bakkers iedere week ook een paar taarten voor klanten
van de Voedselbank. Voedselpraat ging op bezoek bij de bakkerij,
proefde de sfeer,
ontmoette de bakkers en
sprak met Marian Spil, de
begeleidster van dit
onderdeel van het
activiteitencentrum.

doel van het project

De bakkerij is een
onderdeel van een groter
geheel. Zo zijn er binnen
het activiteitencentrum
groepen die bezig zijn
met creativiteit, er is een
seniorengroep en een
groep met meervoudig
gehandicapte mensen die
meer belevingsgericht
bezig is. Al die activiteiten en groepen zijn gericht op zelfontplooiing. Het
uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op respect, ontplooiing, een
volwaardige plaats in de samenleving, relaties met andere mensen en
eigen keuzes. Marian Spil vertelt enthousiast dat het leuke van de
bakkersgroep is dat het mes letterlijk aan 2 kanten snijdt. Aan de ene
kant kunnen mensen en bedrijven voor een schappelijke prijs taarten en
ander gebak kopen en aan de andere kant ontwikkelen de bakkers
vaardigheden. Sommigen hebben de mogelijkheid om door te stromen
naar de reguliere arbeidsmarkt maar voor anderen blijft de bakkerij al
jaren een fijne dagbesteding, zoals voor Eelco, die zegt: ‘iedere dag leer
ik weer wat nieuws’.

sociaal aspect

Ook het sociale aspect is van belang. Marian Spil: de mensen binnen de
groep leren op een leuke manier met elkaar samen te werken waarbij
iedereen zijn of haar eigen taak heeft maar ze weten dat hun werk van
belang is voor het eindresultaat. De groep doet alles van het begin tot en

Het Stichtingsbestuur
Financieel Jaarverslag
Door het bestuur is het financieel
jaarverslag 2018 van onze
voedselbank vastgesteld.
Belangstellenden kunnen dit verslag
inzien via onze website onder ANBI
gegevens.

Van de Werkvloer
Mutaties vrijwilligersbestand
Vertrokken:
Ina Walenkamp (intake)
Dora Heiman –(hal in Hoorn)
Bedankt voor jullie inzet! Een
speciale vermelding voor Ina, die
meer dan 13 jaar voor ons actief is
geweest.
Nieuwe medewerkers:
Ben Papenburg (inpakker woensdag)
Veel succes en plezier

met het eind ook zelf. Dat geldt ook voor het vouwen en schilderen en
kleuren van de gebaksdozen, het zijn soms ware kunstwerken! Maar naar
een paar klanten verzorgen ze ook de bezorging. Marcel is zo’n vaste
koerier die apetrots is op zijn taak in de bakkerij. Iedere werkdag is er
een vaste groep aan de slag
die bestaat uit zo’n 8
cliënten. Dat gebeurt onder
leiding van een begeleider
zoals Marian. Aan het begin
van de dag kijken we naar de
opdrachten die binnen zijn
gekomen en we gaan
vervolgens aan de slag.
Marian: het is heerlijk werk,
iedere dag word ik met
gejuich ontvangen, waar tref
je dat nog aan op de
werkvloer? De sfeer is altijd
opperbest.

Rabobank campagne
Alle leden van de Rabobank in WF
hebben een aantal punten gekregen
om te verdelen over goede doelen.
Een van de doelen was onze
Voedselbank. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst in schouwburg Het Park
werd op 20 juni de opbrengst voor
onze Voedselbank bekend gemaakt.
Dat leverde een blijde verassing op,
van alle goede doelen is onze
Voedselbank op de 2e plaats
geëindigd en dat leverde een bedrag
op van maar liefst € 1.340,15
. Alle gulle ‘gevers’ en natuurlijk de
Rabobank: van harte bedankt!

opdrachten

De bakkerij kan natuurlijk alleen maar bestaan als er voldoende
opdrachten binnen komen, dat kunnen bedrijven zijn maar ook veel
particulieren vinden de weg naar de bakkerij. De IJsbaan in het seizoen
en de Park Schouwburg zijn bijvoorbeeld vaste afnemers. Er kan van alles
worden besteld, zoals: tulband, koekjes, boterkoek of een monchoutaart
maar de grote hit is en blijft de appeltaart in verschillende formaten.

Voedselbank

Een ‘schilderij’ van zelf
gemaakte gebaksdozen

Een paar jaar geleden kwam de bakkerij in
contact met de Voedselbank en toen
ontstond al snel het idee om iedere week
belangeloos taarten te gaan bakken voor
klanten van de Voedselbank. De bakkers zijn
daar heel trouw is: regelmatig komt
bezorger Marcel weer een paar heerlijke
appeltaarten afleveren. Zo nu dan krijgen de
bakkers een bedankje van een klant van de
Voedselbank en daar zijn de bakkers op hun
beurt dan weer heel blij mee.

Bestellingen

Als u een bestelling wilt doen bij
de bakkerij kunt u een kijkje
nemen op de website:
www.rodeluifel.bakkerij@esdegereigersdaal.nl.

Marian Spil met al weer een verse taart

Jan van Holten met de cheque

Leuke acties
Boekhandel Stumpel heeft voor alle
kinderen van de Voedselbank het
boek ‘Kruistocht in Spijkerbroek’
van Thea Beckman gedoneerd. Het
boek is bekroond met de Gouden
Griffel. Stumpel heeft de boeken
ook nog ingepakt in mooi
cadeaupapier. Verder heeft
Humanitas voor 4 kinderen een
vakantieweek met Humanitas op
vakantiepark Costa del Zeumeren in
Voorthuizen, geschonken. De
inmiddels geselecteerde kinderen
zijn daar superblij mee!
Voedselveiligheid
Voedselveiligheid is natuurlijk van
groot belang voor onze klanten en
onze leveranciers. Om deze reden is
onze Voedselbank gecertificeerd met
een ‘groen’ label. Jaarlijks
controleert een deskundig bureau of
we nog voldoen aan alle eisen. Ook

Ontwikkeling klantenbestand
De neergaande lijn in het aantal klanten van onze Voedselbank zet door.
Als dit ook betekent dat ook het aantal mensen met financiële problemen
afneemt dan zijn we daar natuurlijk blij
mee. Op dit moment staan 119
huishoudens bij ons als klant
ingeschreven. In Hoorn halen 79 een
voedselpakket op en in Bovenkarspel,
Medemblik en Hoogwoud,
respectievelijk: 22, 13 en 5.

dit keer zijn we weer met glans door
de test gekomen, we behaalden dit
keer zelfs een 9,3 op een schaal van
10. Wij zijn trots op onze
medewerkers. Zonder hun
inspanningen was het ons niet
gelukt. Iedereen bedankt!!! Ook de
komende tijd kunnen klanten en
leveranciers er op blijven
vertrouwen dat het met de
voedselveiligheid bij ons wel goed
zit. Iedereen bedankt

kritisch
Tegelijk wordt landelijk door de Voedselbanken ieder jaar ongeveer 10%
meer voedsel verzameld dan het jaar daarvoor. Hoewel dat van week tot
week kan fluctueren is dat ook bij ons te merken: de pakketten zijn vaak
ruim gevuld. Het beleid van Voedselbanken Nederland is gericht op
toename van het aantal klanten, onder meer door verruiming van de
normen. Iedereen die onder de armoedegrens leeft zou een klant van de
Voedselbank moeten zijn. Je praat dan al snel over structurele hulp. Als
Voedselbank West-Friesland zijn we daar kritisch over. Een voedselbank
dient tijdelijke noodhulp te geven aan mensen in tijdelijke financiële nood
en geen structurele hulp

voedsel blijft nodig

Dit neemt niet weg dat wij blij zijn met alle leveranciers die geregeld of
incidenteel voedsel doneren. Alleen dan kunnen wij er voor zorgen dat
mensen die dat echt nodig hebben door middel van een wekelijks
voedselpakket een steuntje in de rug krijgen.

Meer weten over het werk van
onze voedselbank?
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Gegevens
Voedselbank West-Friesland
Verlengde Lageweg 9
1628 PM Hoorn

Stichting Vrienden

Ga naar
www.voedselbankwf.nl
Meer weten van het landelijke
samenwerkingsorgaan van
voedselbanken?
Ga naar
www.voedselbanken.nl

Tel.: 0229 – 57 23 99
Mail: voedselbankwfr@gmail.com

Bestuur:

0229 – 50 48 21
info@voedselbankwf.nl
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