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KOLLUM ,,Afgelopen jaar
waren er amper mogelijkhe-
den om bijeen te komen of
acties te ontplooien als Rota-
ryclub. Gewoonlijk wordt
voorafgaand aan de bijeen-
komsten met elkaar gegeten
en bijgepraat. Nu dit niet kan
geven we ‘ons voedsel’ aan
Stichting Voedselbank Kollu-
merland”, aldus Rotarylid
Hieke Postma . 

Bij voedselbank Kollumer-
land zorgen het bestuur en
vijfentwintig vrijwilligers
momenteel voor ruim veertig
huishoudens voedselpakket-
ten. Sinds begin van dit jaar
worden 46% meer voedselpak-
ketten opgehaald.
Afgelopen vrijdag is de
cheque met een waarde van €
500 aan bestuursvoorzitter
Fransooijs uitgereikt in Kol-

lum in aanwezigheid van de
vrijwilligers. ,,Het geld wordt
benut voor het kopen van
gezonde en verse producten,
die een aanvulling vormen op
het pakket. 
Hiermee kunnen we voedsel-
pakketten maken, die zeer
gevarieerd zijn qua samen-
stelling en aansluiten bij de
behoefte van een gezin. Het
voedsel wordt verkregen van

het verdeelcentrum in Drach-
ten, supermarkten en bak-
kers uit Kollum, particulieren
en scholenacties. Zo zit er dit
keer rabarber in het pakket,
aangeboden door de volks-
tuinvereniging. De klanten
waarderen het werk van onze
voedselbank enorm. Dit is
vorig jaar gebleken uit de
gehouden tevredenheids-
enquête.” ■�

Hieke Postma overhandigt de cheque aan bestuursvoorzitter Fransooijs. Foto Sake Beerstra

Rotary helpt voedselbank 
De voedselbanken krijgen als gevolg van de covid-pandemie steeds meer klanten.
Een extra reden om als Rotaryclub Lauwersland Stichting Voedselbank Kollumer-
land de helpende hand toe te steken.

KOLLUMERPOMP Op Cam-
ping It Dreamlân in Kollu-
merpomp hebben eigenaren
Minke Schouten en Robert de
Wit het afgelopen jaar met
lede ogen aangezien hoe de
kunst- en cultuursector een
harde klap te verduren kreeg;
geen werk en dus geen inko-
men. Alles kwam tot stilstand
vanwege de coronacrisis. Om
mensen die werkzaam zijn in
die sector even op te laten
laden stellen Minke en Robert
deze zomer 25 weken lang op
hun camping kostenloos hun
knusse Story Station ter be-
schikking. Zodat al die crea-
tieve mensen een weekje hun
batterij weer op kunnen
laden op deze “plak foar

dreamers”. Een volgens velen
sympathiek gebaar voor een
hard getroffen sector. Dat
vinden ook vijftien winke-
liers in Kollum die daarom
een ‘verwentas’ hebben sa-
mengesteld die de gasten van
de Story Station aangeboden
krijgen. De gasten van de
Story Station krijgen onder
andere een kopje koffie met
gebak, een suikerbrood, een
ijsje, een wasbeurt voor de
auto en een gezichtsmasker
aangeboden.
Het eerste tasje werd namens
de ondernemers aangeboden
door Sandra Bruins aan thea-
termaakster Emke Idema, die
op dit moment in de Story
Station verblijft. ■�

Verwentas voor
gasten Story Station 

Sandra Bruins overhandigt het eerste tasje aan theater-
maakster Emke Idema. Ingezonden foto

Ongeveer een kwart van de
kinderen en jongeren is een
jonge mantelzorger. Zij groei-
en op met iemand die chroni-
sche ziek is, beperking heeft,
psychisch kwetsbaar en/of
verslaafd. Dat kan een ouder
zijn, een broer of zus, maar
ook een grootouder of goede
buur. 
Vaak beseffen deze jongeren
en hun omgeving lang niet
altijd dat zij opgroeien in een
situatie die anders is. Zorgen
is voor hen vanzelfsprekend
en gewoon. Het “zorgen voor"
ervaren zij als normaal, het
geeft voldoening, maar het
kan ook zwaar zijn. Zij ma-
ken zich op jonge leeftijd
meer zorgen en missen soms
de nodige zorg en aandacht
voor zichzelf. 
Daarom is het goed stil te
staan bij de gevolgen in het
leven van een jong persoon.
Kun je je nog wel goed ge-
noeg concentreren op school
als je zusje of ouder in het
ziekenhuis ligt? Of moet je

soms afspraken met vrienden
afzeggen, omdat je moeder
niet alleen thuis kan zijn? 
Niet te missen! Is het thema
voor de landelijke ‘Week van
de Jonge Mantelzorger’ 1 tot
en met 7 juni. De campagne
laat via video’s, posters en
verhalen zien van de impact
van mantelzorg in het per-
soonlijke leven van jongeren.
Zowel online als in de echte
wereld moeten deze jongeren
niet te missen zijn. Gericht
op meer bewustwording,
herkenning en erkenning.
Deze jongeren zijn vaak een
verborgen groep, want zij
vertellen zelf niet snel over
hun situatie met alle spannin-
gen waarin ze opgroeien. 
De campagne is te volgen via
Facebook/Instagram op "fawa-
kajongeren". 
Ook vind je daar meer infor-
matie over andere activiteiten
in de week van de jonge
mantelzorger en andere
onderwerpen en kun je er
terecht voor vragen. ■�

Niet te missen…

RINSUMAGEAST De zestien
deelnemers van Sneuproute
de Wouden en omstreken
openen zaterdag 5 juni weer
hun deuren voor winkelple-
zier met een diverse aanbod.
De route beslaat ongeveer 55
kilometer.
Deze week kan worden ge-
start bij kwekerij ‘Zo goed als’
aan de Fjildwei 9 in Rinsuma-
geast. Daar krijgt men de
routekaart waarmee de tocht
kan beginnen. Bij ‘Zo Goed
Als’ vinden bezoekers plan-
ten voor binnen en buiten,
fruitbomen, mooie decoratie
om de tuin te verfraaien.
Het aanbod bestaat bij de
andere winkels uit onder
andere brocante, ouderwets
linnengoed, woondecoraties,
babykleding en baby speel-
goed, kringloop, kunstnijver-
heid, fruitkwekerij, museum-
winkel en souvenirs.
Er is de mogelijkheid om
onderweg op verschillende

adressen koffie, thee of fris te
nuttigen tegen een kleine

vergoeding. De winkels zijn
in Rinsumageaest, Damwâld,

Driesum, Broeksterwâld, De
Westereen, Burgum, Harke-
ma, Gytsjerk en Hurdegaryp.
Het staat iedereen natuurlijk
vrij om niet de voorgestelde
route te volgen maar zelf een
tocht langs de winkels uit te
zetten. 
Wie alle winkels heeft be-
zocht, en dat hoeft niet op
een dag, krijgt op het laatst
bezochte adres een kleine
attentie. Alle winkels zijn
geopend en dat is elke eerste
zaterdag van de maand, van
tien tot vier uur. 
Door omstandigheden is de
winkel van Ike’s Brocante in
Hurdegaryp voorlopig geslo-
ten. Ook doordeweeks kan
men bij meerdere winkels
terecht. Raadpleeg daarvoor
de folder of de website
www.wrwo.nl of op de Face-
book pagina voor informatie.
Neem contant geld mee, er
kan niet overal worden ge-
pind. ■�

Sneuproute De Wouden en omstreken

Ingezonden foto
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