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Gaten in onze schappen …

Topper!!!

Onlangs kregen wij maar liefst 80
kratten prima voedsel van de
Jumbo in Uithuizen. Dat was het
voorspel op de verbouwing van
de winkel. Heel fijn – helemaal in
deze tijd van verminderde
leveringen en toenemende
schaarste van voedsel bij onze
voedselbank.

Onze winkelschappen zijn lang
niet meer zo toereikend gevuld
als toen wij vorig najaar met de
winkel begonnen. Dat is naar
voor onze klanten. Er heerst
schaarste aan met name de
houdbare producten. Helpt u
ook mee de gaten weer op te
vullen? Kijk hier voor het
boodschappenlijstje.
Alvast veel dank!
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Slim bezig …
Telefoontje naar de Voedselbank:
boer Hegge (Molenrij). Maar
liefst 1000 kilogram nieuwe
aardappelen biedt hij ons aan.
Wat een superdonatie! En, nóg
mooier, hij zal ze voor ons
bewaren in zijn koelruimte totdat
wij ze kunnen uitdelen.

Slagerij Bos gestopt

Werkman BV
100 jaar!
De vlag mag uit, want het
familiebedrijf Landjuweel, ook
bekend als aardappelenleverancier Werkman BV in
Oosternieland bestaat maar
liefst 100 jaar!!! - van harte
gefeliciteerd met dit jubileum!

Actie jeugd GKV

Er is een tijd van komen, er is een
tijd van gaan. Slagerij J. Bos & Co
aan de Sijtsmaweg in Baflo heeft
op 24 april van dit jaar helaas
haar deuren gesloten. Maar …
de worstmakerij zal nog wél
worden voorgezet door Jan en
Tjaaktje Bos, die zich erop
verheugen om leuke dingen te
gaan doen.
Voedselbank Het Hogeland dankt
jullie heel hartelijk voor de
jarenlange maandelijkse donaties
van gehaktballen. Wij wensen
jullie een mooie toekomst!

Groot compliment voor de
jeugdafdeling van de
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt in Winsum!
Deze jongeren hebben een
grootscheepse inzamelactie
voor onze Voedselbank
opgezet. In een week tijd
wisten zij maar liefst voor zo’n
3000 euro aan producten in te
zamelen.
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Bedumer kerken
helpen ons

Wist u wel dat …

niemand “zomaar” klant kan of
mag worden bij de
voedselbank? Er gelden
landelijk vastgestelde
inkomenscriteria, en wie zich bij
de voedselbank aanmeldt,
wordt daaraan getoetst om na
te gaan of hij/zij in aanmerking
komt voor voedselhulp. Het is
dus beslist een fabeltje – dat
wij helaas weleens te horen

Op 5 juni, de zondag voor
Pinksteren, hebben maar liefst
vier kerken in Bedum – de RK
Parochie, de Hervormde
Gemeente, de Gereformeerde
Kerk Vrijgemaakt en de PKN-kerk
- namens onze voedselbank
boodschappenlijstjes uitgereikt
na afloop van de kerkdienst.
Daarop zijn de levensmiddelen
genoemd waaraan bij ons
momenteel grote behoefte is.
Tegelijk zijn er tasjes uitgedeeld,
om gekochte producten van het
lijstje in te doen. Op 12 juni, de
zondag ná Pinksteren, kunnen de
gevulde tasjes in de eigen kerk
ingeleverd worden. Heel veel
dank voor deze geweldige actie!

krijgen
– dat ook mensen
die het helemaal niet nodig
hebben, “zomaar” voedsel bij
ons kunnen komen halen …

Tot slot: de recentste schenking …

Landbouwbedrijf Koop (Usquert) geeft ons een enorme partij vers
geoogste wortelen. De eerste lading is al bij de Voedselbank
afgeleverd. Hartelijk bedankt!
Colofon
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