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Terug- en vooruitblik
Beste allemaal,
Het is bijna een jaar geleden dat ik het stokje
van Matty Moggré heb overgenomen. Als ik
op dit jaar terugkijk, dan is dit niet alleen
omgevlogen, maar ook door Covid-19 heftig
geweest.

NIEUWSBRIEF

Covid-19
Een jaar geleden hadden wij nog geen idee
van corona. Het heeft onze samenleving
(en de rest van de wereld) ontregeld en in
haar greep genomen, voor veel mensen
met trieste gevolgen. Ook voor ons als
voedselbank heeft het veel gevolgen gehad.
Er moest flink worden geïmproviseerd.
Dankzij jullie inzet, is dit goed gelukt.
Bijzonder jaar
In 2020 hebben voor onze voedselbank
ook mooie dingen plaatsgevonden. Door
Covid is de betrokkenheid vanuit de
samenleving versterkt. Van alle kanten
werden wij voorzien van voedings- en
financiële middelen en werden allerlei
initiatieven ondernomen om ons en dus
ook onze cliënten
te ondersteunen.
Hartverwarmend. Daarnaast hebben wij,
dankzij de vele sponsorbijdragen, de lang
gewenste koelwagen kunnen aanschaffen.
Ik ben hier trots op.
Nieuwbouw
De
nieuwbouw
raakte
in
een
stroomversnelling. Zoals jullie hebben
gezien staat ons nieuwe pand er en is het
de bedoeling dat het pand eind van dit jaar
casco wordt opgeleverd.
Maar dan begint voor ons pas het echte
werk. Het pand moet worden voorzien van
allerlei zaken zoals een liftinstallatie, een
koel- en vriescel, koel- en vrieskasten, een
keuken, verlichting en ga zo maar door.
Een aantal bestuursleden is de afgelopen
maanden intensief hiermee bezig geweest.
Bedrijven zijn benaderd om deze spullen te
leveren, het liefst gratis, regionale goede
doelen zijn gevraagd om een financiële
bijdrage en aan gemeentes is gevraagd

kredieten te verstrekken. Dit is goed gelukt.
Zo gaat bijvoorbeeld een grootwinkelbedrijf
het schappenplan “om niet” leveren en
wordt de liftinstallatie volledig gefinancierd
door een goed doel.
Nel’s Kledingservice
Wat worden nu de volgende stappen: Het
was de wens van de eigenaar van het pand
en de gemeente Harderwijk, dat wij ons
nieuwe pand voor een stukje zouden delen
met een andere charitatieve organisatie.
Inmiddels is bekend dat Nel’s kledingservice
onze medegebruiker wordt.
Zij gaan de bovenverdieping gebruiken.
Mei 2021
De planning is dat in het eerste kwartaal
2021 de afbouw plaatsvindt en dat alles
geïnstalleerd wordt. Van het coaten van de
vloeren, het installeren van de frontofficie
tot het plaatsen van de koel-vriescellen.
Als alles meezit zal dit voor 1 mei 2021
gerealiseerd zijn. De maand april wordt
gebruikt om te verhuizen en het streven
is om per 1 juni 2021 vanuit het nieuwe
pand te gaan werken. Ondertussen wordt
bekeken/uitgedacht hoe en op welke wijze
wij dan onze cliënten kunnen laten winkelen.
Kortom, de planning is behoorlijk strak en
arbeidsintensief.
Afscheid bestuursleden
Onze bestuurders Johan Goettsch (na
1 termijn) en Annemarie van Voornveld
(na twee termijnen) hebben aangegeven
einde van dit jaar te willen stoppen met hun
bestuurswerkzaamheden. Johan blijft wel
voor ons actief als vrijwilliger in Putten.
Naar een opvolger zijn wij nog op zoek.

Voor onze penningmeester, Annemarie,
hebben wij inmiddels een opvolger
gevonden. Dit is Willeke Doelwijt.
Vanaf deze plaats nogmaals: Johan en
Annemarie hartelijk dank voor jullie inzet
en betrokkenheid bij onze voedselbank,
en Willeke van harte welkom.
Tenslotte: namens het bestuur wil ik jullie
als vrijwilligers hartelijk danken voor jullie
inzet in 2020 en hopen ook in 2021 op
jullie te mogen rekenen. Wij wensen
jullie, jullie gezin en overige familieleden
fijne kerstdagen en een voorspoedig en
gezond 2021 toe. STAY SAVE.
Coen van Woerkom.

Jubilarissen

Normaal gesproken zetten we de
jubilarissen bij de Eindejaarsbijeenkomst
in het zonnetje. Helaas, helaas, dit jaar
is alles anders. Daarom noemen we hen
hier.
- 5 jaar
Paul Combee
Nico Elzinga
Harry Hagen
- 10 jaar
Anneke Fokkema
Jitze Kootstra
Eva Korbee
Ontzettend bedankt voor jullie inzet en
het aandenken krijg je bij het kerstpakket.
Nieuwe vrijwilligers
- Djina Deane
- Carly van der Meer
Vertrekkende vrijwilligers
- Aart Schippers
- Liesbeth Stijkel
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Een greep uit de acties:

Hieronder een greep uit alle initiatieven
waarmee wij worden ‘overspoeld’
November o.a.:
* 2,3,4 november: Inzameling Hersteld
Hervormde Gemeente Putten (50
kratten voedingsmiddelen.
* 4 november: inzameling Dankdag
Kerken (100 kratten)
* 14 november: Inzameling Albert Heijn
Putten en Harderwijk (106 kratten)
* Actie Pepernoot (Kinderhulp) 203
cadeaubonnen van 20 euro per stuk
* Rotary Ermelo/Putten: Kids cadeaukaart
* Stichting Leergeld: chocoladeletters
* Poelier in Ermelo: rollades
December o.a.:
* Burger Weeshuis: kerststollen
* Green Office, kerstpakketten
* Progressief Ermelo: cadeautje voor
de Ermeloose kinderen
* Donatie 5000,- voor vlees pakketten
* ANWB: inzameling (6 kratten)
* Prins Bernardschool Ermelo:
7 kratten ingezamelde produkten
* St. Jansdal: inzamelactie geld en
voedingsmiddelen
* Stichting Salem: cadeaubonnen
* Basisschool De Veste: inzameling
produkten
* Rotary Ermelo: actie boter, kaas en
eieren
* Defensie: 30 kerstpakketten
* Winkeliers Ermelo: 795,- ingezameld
* CCNV: inzameling pakketten

