Maart 2020
Jaargang 5
Nummer 2

Laatste nieuws
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Door situatie rond het Coronavirus hebben wij deze extra nieuwsbrief voor onze
vrijwilligers gemaakt. Allereerst om jullie
nu alvast te bedanken voor jullie tomeloze
inzet om onze voedselbank in de lucht te
houden en om onze
cliënten van voeding
te blijven voorzien.
Vooropgesteld aan
jullie inzet, denk
vooral aan de eigen gezondheid. Blijkt dat
je gezondheid het niet toelaat om je in te
zetten of denk je dat je gezondheid eventueel anderen in gevaar kunnen brengen,
blijf dan thuis.

Aanpassen uitgifte

Harderwijk

Op vrijdag halen meer dan 100 personen
in Harderwijk het pakket op. Dit aantal is
te groot om het verantwoord te doen, en
wordt niet voldaan aan de “voorschriften” van het RIVM.
Daarom is besloten om op woensdag een extra uitgiftemoment voor te
bereiden. Hoe dit gaat worden zullen
we nog communiceren.

Ermelo

In Ermelo is het uitdelen verplaatst naar
R.K. de Goede Herder (Smidsweg 20).
Vanaf komende vrijdag wordt gewerkt met
gespreide uitgifte, vanwege het aantal
pakketten.

Net als iedereen worden we dagelijks
geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen, maar dit is wat op dit moment bij onze
Voedselbank speelt.
Groet, Coen.

Putten

Nog wél een voedselpakket

Inmiddels is gebleken dat wij meer pakketten dan wij gewend zijn thuisbezorgen
bij onze klanten. Een zzp-er met een
transportbedrijf heeft aangeboden dit voor
ons te doen. Afgelopen vrijdag is hiermee
gestart, 14 pakketten zijn bezorgd.

In de media is te lezen/zien dat in het land
Voedselbanken zijn dichtgegaan. Vooralsnog kunnen en willen we doorgaan met
het verstrekken van voedselpakketten.

We weten maar al te goed dat het belangrijk is voor onze cliënten om een pakket te
krijgen. Maar het is mogelijk dat we het uitdelen ervan niet meer verantwoord vinden
of dat het onmogelijk gaat worden.
Tenslotte werken wij met twee risicogroepen:
• onze vrijwilligers zijn wat ouder en een
sommigen hebben gezondheidsklachten;
• onder onze klanten zitten ook aardig wat
mensen met gezondheidsklachten.
Dagelijks houden wij de vinger aan de
pols.

In Putten blijf het uitdelen op dezelfde locatie, alleen buiten het gebouw

Thuisbezorgen

Meer cliënten

De verwachting is dat wij de komende
tijd meer cliënten kunnen verwachten en
daardoor ook meer noodpakketten nodig
zijn. Van ZorgDat vernamen wij dat intakes alleen telefonisch plaatsvinden en
niet door huisbezoeken. Dit vraagt van de
screeners een heel andere manier van
werken met veel aanpassing. Wij wensen
hen sterkte om deze manier van werken
vorm te geven.

Acties

De afgelopen week speelde alles zich in
sneltreinvaart af en waren er vele initiatieven. Onder leiding van Antoinette is alles
gecoördineerd.
- 6 personen hebben zich ‘gemeld’ als
chauffeur/chauffeuse
- Hulpaanbod door particulieren en organisaties: bijvoorbeeld DAC Noord en Oost
Nederland en ZorgDat: bij tekort aan handen komen zij helpen.
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- Aanbod van Gezamenlijk Diaconaal
Overleg Harderwijk/Hierden: in de vorm
van producten en hulp in algemene zin.

Samenstelling:
Annemarie van
Voornveld

- Hulpaanbod door verschillende predikan
ten (Bethelkerk/Baptisten gemeente)
Bedrijven bieden hulp aan, o.a. de
horeca biedt producten aan:
- doneren producten; P.G.H;
- particulier initiatief actie aardappelen;
- particuliere acite: donatie van elke week
200 broden tot eind april
- Petrakerk: actie “brood broodnodig”:
- EkoPlaza;
- Bidfood;
- AH brood;
- Cafetaria Stadsdennen;
- hotel Allure;
- Vitam;
- Kinderopvang;
- bakkerij v. Dongen;
- bakkerij van Laar;
- Boshuis Drie en de Zwarte Boer;
- La Place;
- AWL techniek;
- Dikke Dirk;
- Total Oil;
- 400 tassen om de pakketten uit te delen
zijn geschonken door de Jumbo.
- 100 shoppers van de Aldi
- 500 plastic tassen van Supermarkt Deen
We ontvangen nu ook extra donaties van
particulieren (omdat producten niet meer
kunnen worden ingeleverd bij de kerken)
en ook van bedrijven.

Tenslotte
Het is niet mogelijk om een ieder van jullie
persoonlijk te bedanken voor jullie inzet
en betrokkenheid. Maar we leven in een
bijzondere tijd, iedereen doet wat in zijn of
haar vermogen ligt.
Mochten zich ontwikkelingen voordoen die
ons allemaal aangaan, dus zowel onze
vrijwilligers als onze cliënten, dan brengen
we jullie hiervan op de hoogte.

