Re-Issue • Vera Krant #1 (1974) • Vera, Groningen • www.vera-groningen.nl
Recensie • Artikel 147 – Wetboek van Strafrecht • Godslastering was toch leuker toen het nog verboden was.
Redactioneel • Nu waren de kerstdagen altijd al eenzaam
voor de eenzamen, maar dit jaar is het ook nog eens een
kerst zonder krabbels, glitterplaatjes en respects. Voor
wie het ontgaan is; Hyves is niet meer. Op de redactie
is mee gehuild met Antje die in Man Bijt Hond vertelde
niet meer te weten wat ze nu met haar leven moet.
In de Volkskrant lazen we het relaas van een studente die
als Hyves Angel nachten doorhaalde op de helpdesk en
‘s winters met handschoenen aan typte om alle vragen
te beantwoorden. Ze schreef over het tot de verbeelding
sprekende management by beer en bestraffende correspondentie met ‘geilsletje81’. Hyves is niet meer. Soit, zult
u zeggen, maar de data van 11 miljoen accounts dreigde
door de digitale versnipperaar te gaan. Een onvoorstelbaar groot archief van digitale huisvlijt en amateur
e-cultuur uit het begin van de 21e eeuw. Gelukkig heeft
ArchiveTeam.org 25 terrabyte aan materiaal weten te
redden. Nu het uitzoeken nog. Bijvoorbaat: Respect!

TO ALTER
Good To Know • Voedselbank Rotterdam • www.voedselbankrotterdam.nl

Sport • Martin van der Starre als Judas is een rocker in
hart en nieren. Hij laat iedereen achter zich, en geniet
overduidelijk van deze rol. Het hoogtepunt was al meteen
de opening van de show. Bij ‘Heaven on their minds’ stonden de eerste mensen al bij het applaus op van hun stoel.

Voedselbank Rotterdam
heeft vrienden nodig
Iedereen heeft tegenwoordig honderden vrienden op Facebook,
Twitter en op andere sociale media.
Maar echte vrienden, waar je op kan
bouwen, waar je door dik en dun, lief
en leed mee deelt, die zijn meestal
dun gezaaid. Nu het in Nederland
niet zo goed gaat, merken we dat.
Er zijn veel mensen die het niet
zo breed hebben en wel een echte
vriend kunnen gebruiken. Jij kan met
een beetje steun het verschil maken.
Een gezin een steuntje in de rug
geven. Word daarom vriend van de
Voedselbank.
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Wolf Aartsen • #19 (2013)

Niet alles is gratis
De Voedselbank ontvangt grote partijen voedsel gratis. Bij de uitdeel
posten halen onze klanten hun voedselpakket op, ook gratis. Zo’n 150
vrijwilligers zijn in Rotterdam wekelijks kosteloos in de weer om deze
goederenstroom te verwerken. Maar
we maken wel kosten. Voor huisvesting, onderhoud van materiaal,
telefoon, etc. Daarnaast zijn er kosten voor verzekeringen, brandstof,
elektriciteit. Deze kosten betalen we
uit giften. Giften van particulieren,
kerken en het bedrijfsleven. Als we
meer structurele bijdragen krijgen,
kunnen we meer werk verzetten.

Wat is voedselbank Rotterdam?
Voedselbank Rotterdam is een particulier initiatief en opgericht in 1999.
Dat dit initiatief succesvol is blijkt
wel uit het feit dat er nu meer dan
140 voedselbanken zijn, verspreid
door heel Nederland. De rol van de
Voedselbank valt in de maatschappij niet meer weg te denken, desalniettemin zijn de voedselbanken
nog steeds zelfstandige particuliere
stichtingen die door vrijwilligers
worden gerund. Vandaag de dag
worden er, wekelijks, in Rotterdam
ca. 3000 voedselpakketten gemaakt,
die verspreid over 45 uitdeelpunten
worden uitgedeeld.

Cover • Rob Nabbe • Deathwish Records (2011) • Rob Nabbe (the Bastard), ex-Insult, currently Skullhog, Blind of
Faith and Acid Deathtrip also makes artwork for records labels and bands like Citizens Patrol and many others.
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