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‘Het nieuwe normaal’

Korte impressie Ermelo

Steeds meer lijkt het dat onze nieuwe
‘1,5-meter samenleving’ vorm krijgt.
In ieder geval wel bij onze voedselbank,
waar de activiteiten, dankzij de inzet van
velen, gewoon doorgaan.

Als team van
Ermelo vertellen we graag
hoe het bij ons
gaat met het
uitdelen van de
pakketten.

NIEUWSBRIEF

Iedere week ontvangen onze klanten hun
pakketten. Op de foto’s is te zien hoe de
maatregelen van het RIVM worden toegepast. Jannie Stienstra heeft een stukje
geschreven over hoe het in Ermelo gaat.
Ook laten we weer een lijst zien waaruit
blijkt dat ons werk wordt gedragen door de
hele breedte van de samenleving in Ermelo, Harderwijk en Putten. Het is onmogelijk
om niemand te vergeten op het moment
dat je een lijstje maakt. De lijst is dan ook
om een indruk te geven van wat er gebeurt
en is niet bedoeld om alles te noemen.
Als coördinator wordt ik dagelijks benaderd
door mensen die op één of andere manier
willen helpen. Dit is bijzonder om mee te
maken. Ik probeer alles in goede banen te
leiden. En hierbij word ik gesteund door de
vrijwilligers.
Het ‘nieuwe normaal’ lijkt al iets te wennen,
maar het wordt steeds duidelijker dat ons
werk voorlopig nog hard nodig is.
We doen het samen!
Groet, Antoinette.

Bij het begin van de
Corona-crisis heeft de
gemeente Ermelo alle
eigen locaties gesloten.
We konden hierdoor
niet meer op de normale
plaats uitdelen. We zijn
blij dat we gebruik kunnen maken van ruimtes
van de RK-kerk.
Hier hebben meer ruimte dan we hadden;
namelijk de hal en een grote zaal. De cliënten vinden de nieuwe locatie prettig. Ze
zijn heel blij dat we nog uitdelen, want ze
horen ook berichten over andere plaatsen.
De tijd om uit te delen is met een half uur
verlengd.
Als het droog weer is zetten we tafels
buiten, zodat de mensen niet binnen hoeven te komen. Alle medewerkers dragen
handschoenen om besmetting te voorkomen. Zij die de pakketten aanvullen en de
administratie doen komen niet buiten. Er
zijn maar drie personen die heen en weer
lopen. Zij dragen bovendien een mondkapje. Degene die het pasje regelt, geeft de
cliënten handschoenen om de kratten over
te pakken in hun eigen tassen. De andere
twee zetten de pakketten op de tafel. Na
het overpakken worden de tafels gereinigd.
Voor de wachtende mensen zijn een aantal
strepen om de 1,50 meter geplakt. Iedereen is hier al aan gewend.
Groeten uit Ermelo, Jannie Stienstra
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Korte impressie Putten

Een aantal acties en donaties
* 185 paasbroden door de Hervormde
Diaconie, Ermelo;
* KNHS hypische sportfederatie doneert
100 stuks toetjes;
* De Priorij de Essenburg doneert 300,aan producten van de Spar;
* Van een particulier( anoniem) nog eens
100,- euro aan producten Spar;
* De Boterlap doneert wekelijks verse
groente en fruit van de firma Smink;
* De Zwaluwhoeve heeft kaas, sla en
bosui gedoneerd;
* De directeur van een bedrijf (anoniem)
heeft zijn donatie met een wekelijks
budget van ± 300,- euro aan producten
van de Spar verlengd tot eind mei.
Zo kunnen we onze klanten wekelijks
zuivelproducten blijven geven;
* De ‘gulle gever’ heeft ons weer voorzien
van een groot aantal producten.
* Veel aanbod van hulp, o.a. Rotary
Ermelo, chauffeur en hulp met pakketten
maken.
* Vele particulieren en bedrijven doen
financiële donaties

Uitdelen aan de Molenweg in Putten.

Graag aandacht voor het volgende:
Voedselbanken Nederland heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Hierop kun
je een beroep doen, mocht dit nodig zijn.
In de bijlage (bij deze nieuwsbrief) staat
meer informatie.

Acties en initiatieven in beeld

Politie doneert scheerproducten

Donatie New York Pizza

100 kilo aardappelen door
buurtactie Chris

Donatie van SDC-Putten,
Vale Ouwe en Laakhuisje

