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In deze laatste nieuwsbrief
zetten we de acties van
november en december op
een rij. We worden
overstelpt met mensen die
iets voor de voedselbank
willen doen, dus het zou
kunnen dat de lijst niet
helemaal compleet is.

De aanmeldingen voor de
Eindejaarsborrel op
21 december stromen
binnen.
We hopen elkaar om 16.00
uur te ontmoeten.

Fijne feestdagen!

Acties op een rij….
November
In de kerken in Ermelo en
Putten is in het kader van
Dankdag voedsel
ingezameld. De volle kratten
(125) die dat opleverde zijn
dankzij de hulp van de
fractieleden van de Christen
Unie Ermelo en Progressief
Ermelo netjes opgeruimd.
Kleding voor vrijwilligers:
inmiddels hebben degenen
die dat wilden kleding met
logo ontvangen. Polo’s en
bodywarmers. Zo zijn wij
herkenbaar! Ook nog
belangstelling? Meld je bij
Antoinette.
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Bij het inpakken van de
kratten worden kleine
karretjes gebruikt. Deze
waren toe aan een
opknapbeurt. De
medewerkers van de
Stichting Grensverleggende
talenten uit Putten knappen
ze één voor één op en het
resultaat mag gezien
worden.
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Inmiddels maken we alweer
zo’n 6 jaar gebruik van het
pand van Betecom. We
hebben de ruimte in bruikleen
en willen er graag goed voor
zorgen. Daarom zijn de muren
bij de uitgiftebalie en boven
van een nieuw kleurtje
voorzien en reparaties aan de
muren gedaan. Ziet er weer
fris uit!
De Rotary Ermelo hield op 23
en 24 november bij de AH in
Ermelo een inzamelingsactie.
Dit was alweer de derde keer.
De Ermelose bevolking heeft
laten zien gul te zijn. Er is voor
€ 6.100,- aan producten
ingezameld.
Op zaterdag 24 november
vierden de cliënten Sinterklaas
bij Kok Experience. De
kinderen werden getrakteerd
op een film of spelen in het
speelparadijs.

December
Op zaterdag 8 december was bij
de Jumbo Drielanden in
Harderwijk een actie. Het
resultaat was 1179 producten.
Van de Stichting Het Vergeten
Kind kregen we de uitnodiging om
cliënten te trakteren op een dagje
Efteling. De belangstelling is zo
groot dat op 22 december twee
bussen vertrekken naar de
Efteling.
Harderwijkse Zaken en het
Stadstheater Harderwijk stelden
kaarten beschikbaar voor de
Harderwijkse Oudejaars
Conference op 11 en 13
december.
Elk kind kreeg met Sinterklaas
een cadeaubon van bol.com van
het Nationaal Kinderfonds.
We ontvingen 900 boeken die we
weer gedeeld hebben met andere
voedselbanken.
Ook handdoeken van de Etos. In
de loop van het jaar geven we die
aan cliënten als verjaardagscadeau.
Voor alle cliënten en vrijwilligers
kregen we Kerstkransen van het
Burger Weeshuis.

Giften
We ontvingen bijzondere
giften:
- Stichting ’t Arkje
- Stichting Ontbijt van
Ermelo
- Ned. Herv.
Gemeente Hierden
- Geloofgemeenschap
H. Catharina
- Giften van
particulieren,
bedrijven en
organisaties.

De actie Rocking-up X-mas:
cliënten konden zich aanmelden
voor een verrassingspakket (met
o.a. een kerstdiner).
De kerken in Harderwijk zamelen
het jaarrond wekelijks voedsel in.
Op 16 december hielden de
kerken in Putten een inzameling.
De Andreaskerk schonk
boodschappenbonnen.
Door de PLUS in Putten werden
50 pakketten gedoneerd.
In Ermelo was een pop-up winkel
met speelgoed.
In Putten heeft Natasja Lingerie
via Facebook haar klanten
gevraagd voedingsmiddelen te
doneren.
De diaconie in Ermelo stelde
€ 3.750,- beschikbaar om
versproducten aan te schaffen bij
de PLUS.
Het RSG zamelt op 21 december
voedsel in.
Op 27 december nemen de
deelnemers van de Harderwijker
Wintercup (VVOG, VVHierden en
Zwart- Wit ‘63) allemaal een
product mee voor de
voedselbank.

Een student van de opleiding
Audiovisueel specialist heeft
een korte film gemaakt over de
voedselbank. Tijdens de
eindejaarsborrel kunnen we
deze bekijken.

2

Van één van onze cliënten uit
Ermelo kregen we een foto
van een ovenschotel, gemaakt
met producten uit het pakket

