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Sinterklaas denkt ook aan
de ‘voedselbank-kinderen’
TIM FIERANT

DOKKUM In heel Friesland zijn afge-
lopen weken weer honderden ca-
deaus ingezameld voor minderbe-
deelde kinderen. In Dokkum maak-
ten ze er een heus minifestival van.

Een pietenparcours, rondjes rijden
op neppony’s, een ‘ontmoet en
groet’ met Sinterklaas en elk kwar-
tier een loterij. Het ‘Glazen Huis’ in
Dokkum, bedoeld om cadeaus in te
zamelen voor kinderen die aange-
wezen zijn op de voedselbank, pakt
het dit jaar weer een stuk groter aan
dan vorige jaren.

Als het tegen vieren loopt op za-
terdagmiddag, zijn er al dik twee-
honderd cadeaus binnengebracht.
Tientallen Dokkumers kopen van-
daag een pakje, om het daarna te de-
poneren in het glazen huisje op de
Zijl, waar het liefdevol wordt inge-

pakt door een klein leger vrijwilli-
gers gewapend met schaar, plak-
band en pakpapier.

Een oudere man vertelt hoe hij,
liefhebber van bouwpakketten, zo-
juist twee exemplaren heeft langs
gebracht. ,,De kleinkinderen hebben
andere interesses.’’

Even verderop beklimt de kleine
Femke een nepdak, waarmee ze haar
hulppietendiploma hoopt binnen te
slepen. Haar moeder houdt haar
hart vast.

De inzameling is een initiatief van
de Lionsclub Noordoost-Friesland.
Anneke Kooistra is tevreden met de
opbrengst. ,,It giet sawat like hurd as
foarige jierren.’’ De club was blij met
de Dokkumer Vlaggen Centrale, die
wat banieren en spandoeken uit-
leende die vorige week nog bij de
landelijke intocht werden gebruikt.
Dat gevoel werd nog versterkt door
de goedheiligman zelf, aan wie bur-

gemeester Marga Waanders iets na
vieren een goed gevulde jutezak
overhandigde. ,,Als je eenmaal in
Dokkum bent, is het lastig om weer
weg te gaan’’, complimenteerde de
knuffelbisschop.

Deze week verspreiden de voed-
selbanken van Dongeradeel, Dantu-
madiel en Kollumerland de pakjes
onder de kinderen van hun afne-
mers.

Ook in de rest van de provincie
word aan minderbedeelde kinderen
gedacht. In Franeker zijn er zelfs
twee initiatieven dit jaar. Een van
Humanitas, waarbij de teller inmid-
dels op zo’n 275 cadeaus staat. En een
particulier initiatief van Siemie Wol-
berts, die het jarenlang deed en er na
deze editie mee ophoudt. Volgens
haar is er sprake van verdringing.
Wolberts laat weten dit jaar iets min-
der dan 100 presentjes te kunnen
verspreiden.

De ingebrachte cadeautjes werden ter plekke ingepakt. Rechts burgemeester Marga Waanders. FOTO MARCEL VAN KAMMEN


