NIEUWSBRIEF 2018 - 01
Dit is de eerste nieuwsbrief-nieuwe-stijl van Voedselbank
Haarlem e.o. en wordt gestuurd naar alle vrijwilligers.
In deze nieuwsbrief lees je in het 'hoofdartikel' een verslag
van Armand Hamers over de voortgang van de verhuizing
naar het beoogde nieuwe pand.
Verder komen nog wat andere 'nieuws-items' ter sprake.
Veel leesplezier!

UPDATE VAN DE VERHUIZING
De aanstaande verhuizing van de voedselbank is hét
onderwerp dat momenteel iedereen van Voedselbank
Haarlem bezighoudt. En terecht. Vanaf nu gaan wij u via
NIEUWSBRIEVEN op de hoogte brengen én houden van
de gang van zaken. Te beginnen met deze eerste
nieuwsbrief van 2018. We geven het woord aan
bestuursvoorzitter Armand Hamers.

Beste vrijwilligers,
Eind januari, tijdens de stampottenmaaltijd, spraken we elkaar het laatst over de
voortgang van de verhuizing. Nu is het eind april, dus is het weer de hoogste tijd om
elkaar bij te praten. Onder de klanten en vrijwilligers heerst veel onrust, bestaan er veel
vragen en krijgt men van de voedselbank zelf weinig duidelijkheid. Ik zal hier proberen
zoveel mogelijk aan te geven wat we zelf inmiddels weten.
Om te beginnen heeft de aanvraag van de vergunning lang geduurd. Veel vragen, uitleg,
aanleveren van informatie aan gemeente en tekeningen over brandveiligheid van het
pand. Tevens hebben we een verhuiscommissie ingesteld bij Voedselbank Haarlem die
door een bouwtechnische bril het pand bekeken heeft en zijn op -en aanmerkingen
kenbaar heeft gemaakt. Op dit moment zijn we in overleg welke zaken gedaan moeten
worden door de eigenaar dan wel de huurder (wij dus).
Onlangs heeft de gemeente de vergunning verleend en zijn we weer een stapje dichterbij
naar ons nieuwe pand. Echter nu breekt een periode aan waarin omwonenden en
afgevaardigden van de bewoners (wijkraad) verheldering kunnen opvragen of zelfs
bezwaar kunnen aantekenen. In dat kader heb ik overleg gehad met de wijkraad en
geluisterd naar hun oprechte bezwaren. Kort samengevat kwam het neer op de drukte bij
afhalen van voedselpakketten van fietsen en auto’s en de overlast die dit bezorgt bij
omwonenden. Afgesproken is dat we gezamenlijk hier aandacht aan gaan besteden om
zodoende iedereen tevreden te houden. Ook spraken we af om per kwartaal met de
wijkraad rond de tafel te gaan zitten om eventuele bezwaren/overlast te bespreken.
Als de vergunning definitief verleend is en alle aanpassingen binnen het pand geregeld
zijn en koeling en vriezer geplaatst zijn komt het moment dat we een datum prikken om
te verhuizen. Dan treedt de periode aan waarbij we de voedselbank gaan inrichten
samen met jullie allen.
Dat inrichten moet in korte tijd gebeuren want onze klanten hebben nog diezelfde week
voedsel nodig. Vanaf het moment dat we er zitten gaan we nog niet volledig en direct
over naar het supermarktmodel en het sluiten van alle uitdeelpunten. We starten
voorzichtig om het supermarktmodel op te bouwen voor de Oostvestklanten en zullen
stap voor stap het aantal uitdeelmomenten per week voor de Oostvestklanten verruimen.
Als alles goed verloopt en alle kinderziektes eruit zijn gaan we over tot het voorzichtig
sluiten van de andere uitdeelpunten. Mocht blijken dat het niet werkt zoals we willen dan
vallen we terug op ons oude systeem van uitdelen.
Bij de officiële opening zullen we iets gaan organiseren om sponsoren, omwonenden,
vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en jullie als vrijwilligers uit te nodigen
en een rondleiding te geven in ons nieuwe onderkomen en allen te bedanken die dit
mogelijk hebben gemaakt.
Als alles zonder belemmeringen verloopt zie ik de verhuizing niet eerder dan in juni
gebeuren.
Mochten er nog vragen zijn en goede ideeën aarzel niet en laat je horen!
Tot zover, met groet,
Armand Hamers, voorzitter bestuur Voedselbank Haarlem en omstreken

PORTRETTENGALERIJ
Menigeen is de PR-man met zijn
fototoestel al tegen het lijf gelopen de
laatste tijd. Waar die nou mee bezig is,
vroeg men zich af. Nou, met het maken
van een zogenaamd 'smoelenboek'
waarin alle vrijwilligers met foto en naam
komen te staan. Zodat we elkaar een
beetje beter leren kennen; kan geen
kwaad, toch?!
Het is wel een hele klus die de man zich
op de hals heeft gehaald, maar hij heeft
intussen wel al van zo'n dikke zestig
mensen een foto. Van een aantal is geen
naam bekend, dat betreft voornamelijk
vrijwilligers die bij de uitdeelpunten werken. De vraag rijst of jullie een handje kunnen en
willen helpen. Stuur alsjeblieft via de mail een foto van jezelf waarop je leuk staat
afgebeeld. Dat zou al heel erg helpen!
Stuur naar de PR-man Bart Padberg
Alvast hartelijk dank!

INTERNE MEDEDELING
Er is een verandering van een uitdeeltijd op de Oostvest. De uitdeeltijd van 12 - 13u op
de dinsdag vervalt. Vanaf dinsdag 1 mei wordt dat van 15 tot 16 uur.

TRIEST
Al een tijdje was Puk, een van onze twee bedrijfsbewakers, flink
vermagerd. Anga met haar naar de dierenarts. Ze bleek erg ziek te zijn.
Ongeneeslijk ziek. Woensdag 25 april laat Anga haar inslapen. Voor het
beestje is dit het beste. Puk was onlosmakelijk aan de voedselbank
verbonden. Wij zullen haar missen. Arme Puk.

DIKKE PECH
Maandag 23 april kun je met recht een dikke pechdag
noemen. Eerst strandt de grote witte vrachtbus met
een kapotte motor in Zwaag, vervolgens wordt er een
andere vrachtbus gehuurd, want al die groenten uit
Zwaag moet toch naar Haarlem gebracht. 'Loopt' die
huurbus tegen een aanrijding aan! Pech, schade, het
kan niet op. En het ziet er naar uit dat de grote witte
bus, die zoveel voor ons gedaan heeft, uiteindelijk toch
zal moeten worden vervangen. Drukke tijden, niet
alleen voor de penningmeester!

WEBSITE en FACEBOOK
Hieronder zie je de symbolen van website en facebook. Beide zijn van Voedselbank
Haarlem en omstreken. Als je er op klikt, vind je daar veel informatie.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u pr@voedselbankhaarlem.nl toe
aan uw adresboek.

