Jaarverslag 2014
Het bestuur van de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân bestaat uit
vertegenwoordigers van verschillende kerken uit de voormalige gemeente Skarsterlân. De stichting
heeft een eigen website www.solidairskarsterlan.nl .

Voedselbank De Utjouwer
Doel van de voedselbank is het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en
deze uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te
voorzien. De coördinator van de voedselbank is als vertegenwoordiger van de stichting lid van het
bestuur van de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland (SSVF). Sinds 3 juni 2013 is de
voedselbank geregistreerd lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Het werkgebied
van de voedselbank is de voormalige gemeente Skarsterlân.
De voedselbank heeft ongeveer 40 cliënten en elke vrijdag is er uitgifte. Tijdens de even weken is er
uitgifte van brood en verse producten en tijdens de oneven weken is er uitgifte van
voedselpakketten.
De Voedselbank heeft zich aangemeld voor een 0-meting voor Waarborgen Voedselveiligheid. Deze
meting betreft voedselverstrekking op de juiste manier. Hiervoor hebben de vrijwilligers een training
voedselveiligheid gevolgd.
In 2014 heeft de Stichting een vrieskast, vrieskist en koeler gekocht. Dit was nodig om producten op
de juiste manier te bewaren.

Kledingbank StaatJouGoed
Doel van de kledingbank is het kosteloos ter beschikking stellen van kleding aan mensen die het hard
nodig hebben, maar het niet (meer) kunnen betalen.
De kledingbank is gevestigd op de Firmawei 17 in Joure en is geopend op woensdagmiddag van 13.30
– 15.30 uur. De kledingbank verstrekt gratis kleding aan mensen die het nodig hebben. Er zijn echter
wel regels waaraan je moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Het werkgebied van de
kledingbank is de nieuwe gemeente De Friese Meren.
Stille hulp
Dit is financiële hulp in de breedste zin van het woord. Bij het bieden van deze hulp wordt onder
anderen samengewerkt met Miks Welzijn en Maatschappelijk werk.
In 2014 heeft de stichting stille hulpaanvragen gehonoreerd voor een bedrag van € 4.150,=.
Computerproject
Het belangeloos ter beschikking stellen van gebruikte computers aan mensen voor wie de aanschaf
een financieel probleem is. In 2014 zijn er 9 computers verstrekt.
Kerstpakkettenactie
Jaarlijks wordt er een kerstpakkettenactie georganiseerd. De actie is gehouden op 22 december 2014
en er zijn 110 pakketten uitgedeeld. Aan giften heeft de stichting een bedrag van € 940,= ontvangen.
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