“Samen zijn we er voor elkaar staat voor het helpen van mensen die het financieel moeilijk hebben.”

Onze waarden:

Helpen, verzorgen, ontzorgen, plezier maken

Wat gaan we doen:

Focus in de komende jaren zal liggen in het verkrijgen van meer vrijwilligers en het in contact komen met donateurs
en bedrijven die willen doneren dit kan ook in natura.
In de komende jaren blijven er helaas gezinnen/ mensen komen, gelukkig gaan er ook gezinnen/ mensen weer
zelfstandig verder zodra hun financiële zorgen voorbij zijn.
Doel is om dit in de komende jaren te blijven doen.
Het gaat om ca 300 gezinnen in de Noordoostpolder, Urk en Lemmer.
Vaak zijn onze cliënten door omstandigheden in de schulden terecht gekomen en komen daar moeilijk uit.

Hoe gaan we dat doen:

De stichting wil deze mensen helpen door het inzamelen van levensmiddelen en deze dagelijks uit te geven aan.
De levensmiddelen worden gedoneerd door supermarkten en ondernemers.
De goederen worden met een eigen bestelauto opgehaald.
Dit alles gebeurd door middel van vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, dit gebeurt volledig op vrijwillige basis.
Er worden geen vergoedingen/ lonen uitbetaald. Er zijn ca 15 vrijwilligers betrokken bij de stichting.
De stichting heeft een uitgiftecentrum geïnstalleerd in het bedrijfscomplex aan de Randweg 25 te Emmeloord en zal
daar de komende jaren ook blijven.

Sterke punten:

Zwakke punten:

Goed netwerk met supermarkten/ markten

Slecht netwerk onder donateurs/ bedrijven

Grote groep vrijwilligers

Naamsbekendheid

Niet afhankelijk van structurele subsidies

Wordt gezien als voedselbank

Geschiedenis:

De stichting is ontstaan door vrijwilligers die andere mensen aan het helpen waren doen ze te voorzien van
levensmiddelen. Met name gezinnen en mensen die een baan hebben en loon ontvangen maar die het even niet
redden doordat ze in financiële problemen zijn gekomen. Deze groep mensen kunnen zich niet aanmelden voor de
gangbare voedselbank, die is er voor mensen die in de bijstand zitten.
Deze hobby groeide uit naar het ophalen van levensmiddelen bij supermarkten en het sorteren en uitgeven hiervan
vanuit een woning. Dit liep een beetje uit de hand, omdat alles vanuit een huurwoning van de woningbouwvereniging
gebeurde leek de woning meer op een magazijn voor levensmiddelen dan op een gewone woning.
Hierop is de stichting opzoek gegaan naar een betere verblijfsplaats. Die hebben ze gevonden bij Deelwerk BV aan
de Randweg 25 te Emmeloord. Vanuit deze locatie wordt nu alles geregeld.
Voordat je gebruik kan maken van de uitgifte kom je eerst op gesprek en wordt er bekeken op basis van de
financiële situatie van de cliënt of deze in aanmerking komt voor uitgifte. Indien dat zo is dan komt de cliënt op een
lijst te staan en kan gebruik maken van de uitgifte.
Doel is ten alle tijden om er tijdelijk gebruik van te maken zodat je je leven weer op kunt pakken.
Op dit moment nov 2019 staan er ca 170 gezinnen ingeschreven in ons systeem. De komende jaren is de verwachting
dat dit uitgroeit naar ca 250 gezinnen die onze hulp nodig hebben.
In onze statuten hebben we vastgelegd hoe we alles georganiseerd hebben.

De stichting vraagt aan ingeschreven leden €2,- bijdrage per week, hiervan wordt groente en fruit op de markt
ingekocht. Huur en servicekosten betaald de stichting niet aan Deelwerk BV, Deelwerk BV sponsort de stichting
middels de kosteloze locatie. De stichting gaat nu op zoek naar donateurs/ bedrijven die een donatie willen
doen. Onder andere heeft koeltechniek Dijksma een koelcel kosteloos geleverd. Donaties zullen gebruikt worden
voor onroerend goed dat nodig is om de stichting te laten werken, onder ander nieuwe bestelauto, kratten en
kantoorartikelen. De stichting heeft geen betaald personeel in dienst.
Het werven van gelden Fondsenwervende instellingen werven onder meer geld onder het publiek. Donateurs
willen uiteraard lezen hoe hun bijdrage wordt ingezet. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de wervingskanalen te
benoemen. Hoe werft de organisatie financiële middelen om de projecten te kunnen financieren.
Hoeveel financiële middelen zijn er nodig om de gestelde doelen te kunnen behalen.
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