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Laatste nieuws

NIEUWSBRIEF

De coronacrisis grijpt steeds meer om zich
heen in de wereld. Ook in ons land weten
we eigenlijk niet wat we meemaken. Het
hele maatschappelijk leven ligt stil.
Gelukkig lukt het ons om in Ermelo, Putten
en Harderwijk iedere week voedselpakketten uit te delen. De vrijwilligers klaren een
bijzonder grote klus. Het hele logistieke
systeem is in één week tijd aangepast zodat we voldoen aan alle gestelde richtlijnen
van het RIVM.

Korte impressie Harderwijk
(de volgende keer Ermelo en Putten)

De parkeerplaatsen
kunnen wij vrijhouden
voor de klanten, omdat
onze overbuurman,
Piet van Diest van de
firma Stern, parkeerplekken beschikbaar
stelt.
Cirkels op de grond
voor afstand

Van één uitdeelmoment op vrijdag zijn
we gegaan naar twee uitdeelmomenten
in Harderwijk; steeds in groepen van 25
personen. Ook in Ermelo wordt gewerkt
met een zogenaamd “tijdslot”, dit betekent dat binnen een bepaalde tijdsperiode
maximaal 25 personen hun pakket komen
ophalen in de Goede Herderkerk.
In Putten worden de pakketten buiten aan
de Molenweg uitgedeeld.
Ondanks de crisis merken wij een zeer
grote betrokkenheid van onze samenleving en zijn er spontane inzamelingsacties
ontstaan. De kerken zoeken naar alternatieve manieren om voedingsmiddelen in te
zamelen. Ook roepen zij mensen op om te
doneren. Dit heeft tot gevolg dat wij vele
giften van particulieren en van bedrijven
binnenkrijgen.
Tot op heden hebben we nog geen voedsel
aangekocht, maar het is ontzettend fijn dat,
mocht het nodig zijn, wij daar de middelen
voor hebben. We weten nog niet wat er op
ons afkomt. Wat wij wel weten is dat het
aantal klanten op dit moment toeneemt.

controle van de pas
vanachter plexiglas

Wij krijgen spontaan vrijwilligers aangeboden. Vooralsnog hebben wij er voldoende,
maar dat kan zomaar veranderen. Als we
meer hulp nodig hebben, dan zullen wij dat
hier via de lokale media laten weten.
Langs deze weg wil ik iedereen ontzettend
danken voor zijn/haar inzet!
Met een hartelijke groet, Coen.

extra hulp voor het bezorgen
van de pakketten

