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Nieuwsbrief 2020-1
Weer eens tijd voor een nieuwsbrief. Dat rottige coronavirus heeft in eerste instantie voor een
hoop beroering gezorgd; in de maatschappij, maar ook bij ons, in de voedselbank en bij de
klanten. Door de geweldige inzet van jullie, vrijwilligers, en de bedrijfsleiding viel het uiteindelijk
toch nog mee met de onrust. Heel goed verwoord door Anga in het interview met de lokale
zender Haarlem 105, iets verderop te zien in deze nieuwsbrief.
Maar eerst een bemoedigend voorwoord van onze voorzitter.
Veel lees-, luister- en kijkplezier!
Beste mensen ,
onze Voedselbank staat tijdens de Coronacrisis meer dan gemiddeld in de belangstelling. Het is
hartverwarmend om te zien hoeveel giften we de laatste tijd hebben ontvangen. Dat varieerde
van heel veel tientjes van meelevende Haarlemmers tot grotere bedragen van fondsen,
instellingen en bedrijven. Zo zien we dat er wordt meegeleefd met de mensen aan de onderkant
van de samenleving die al dan niet tijdelijk van ons afhankelijk zijn.
Zelf ben ik erg trots op ons als Voedselbank. We zijn allemaal vrijwilligers en we dragen
allemaal belangeloos bij aan de instandhouding van een cruciale functie in Haarlem en
omstreken. Wat de toekomst ons gaat brengen weten we niet precies. Maar duidelijk is dat de
economie een enorme klap krijgt en dat veel mensen hun baan zullen verliezen. Op de wat
langere duur zal dat waarschijnlijk resulteren in meer mensen die van onze pakketten en
diensten afhankelijk zijn. We wachten het maar af.
Tegelijkertijd zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet. Want we zijn allemaal gemotiveerd
om samen klaar te staan voor de mensen die ons straks nodig hebben en dat in de wetenschap
dat we als vrijwilligers op elkaar kunnen rekenen om deze cruciale taak in Haarlem en
omstreken zo goed mogelijk uit te voeren.
Bernt Schneiders, voorzitter
.

Interview met Anga op Haarlem 105

Over de omgevingsvergunning
Dit proces is nog niet afgerond. Met name de wijkraad
ligt nog dwars; dat gaat voornamelijk over parkeerdruk van
auto's en fietsen.
Vanuit Voedselbank Haarlem stellen we ons op het
standpunt dat als er overlast is, dit vrijwel niet van onze
bezoekers is.
Een tussentijds gesprek tussen ons, de wijkraad en ambtenaren heeft niets opgeleverd.
Alle betrokken partijen hebben nu hun zegje gedaan. De bezwaarschriftencommissie van de
gemeente gaat een advies opstellen aan het college van B&W. We wachten maar af en
houden jullie op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Binnert Onderwijzer, secretaris

Over onze klanten
Op dit moment zijn er 'slechts' drie klanten bijgekomen als direct gevolg van de coronacrisis.
Grote groei in klantenaantal wegens corona is tot nu toe achterwege gebleven.
We verwachten wel een groei van klanten in de zomer en dat zijn dan niet de 'reguliere'
klanten maar werkende mensen die hun baan zijn verloren of zzp'ers.
Zes klanten krijgen hun pakket thuisbezorgd omdat zij ziek zijn (geen corona, maar longen/of hartkwalen). En geen netwerk om het op te laten halen.
Als een klant niet komt zonder afzegging informeren wij direct of zij ziek zijn.
De klanten krijgen heel veel mooie spullen en de pakketten zijn zeker voor de alleenstaande
klanten zeker zo goed, zo niet beter.
Mariska Beerens, klantenzaken

Over het bedrijf
Uitdelen
In verband met de corona is de winkel gesloten. Alle klanten in Haarlem krijgen nu
de levensmiddelen uitgereikt in de garage vanuit kratten met de deur open voor de veiligheid
van klanten en vrijwilligers. Op dezelfde manier uitgedeeld als in Zandvoort en Heemstede
gebruikelijk is.
Ons uitdeelpunt in Zandvoort is gesloten. Gelukkig zijn wij welkom in het Rode Kruisgebouw
in Zandvoort. Een prima locatie.
Levensmiddelen
Aan levensmiddelen nog steeds geen gebrek. De vaste stromen zijn gebleven: Hessing,
Stichting Manna, de bakkers, Albert Heijn, enz.
En er wordt regelmatig spontaan van alles aangeboden (zie acties/donaties).
Bus
Onze blauwe bus wordt vervangen door een nieuwe wagen. Deze auto wordt binnenkort
opgehaald bij de dealer.
Anga Veldhuizen, bedrijfszaken

Over vrijwilligers
In verband met de gezondheid en/of leeftijd zijn enkele medewerkers even op non-actief, of
werken vanuit huis (zoals penningmeester Stef en ikzelf). Er zijn nu tijdelijk nieuwe mensen
(ca. vier) die ons ondersteunen in het magazijn en helpen bij de chauffeursdiensten. Daar
zijn we erg blij mee.
In Zandvoort zijn er veel nieuwe medewerkers bijgekomen, dat is een prima ontwikkeling.
Op de foto hiernaast
staan naast Richard
'de drie musketiers':
chauffeurs Frans,
Peter en Ed.

Door het openingsfeest is de
jaarlijkse 'stamppottenmaaltijd'
uitgesteld naar een later tijdstip.
Nu zit de coronacrisis in de weg,
voorlopig dus even geen
gezamenlijke maaltijd. Die komt
later zeker weer aan bod, en
afgaand op wat meningen hier en
daar wordt het wat anders dan
stamppotten.
Jullie worden t.z.t. daarover
ingelicht.

Klik op de knop
hieronder voor een
vergroting.

Klik hier

Plotseling en volkomen onverwacht is op 7 maart Herman
Kamoen overleden. Herman heeft de voedselbank heel wat jaren
gediend. Zijn overlijden kwam als een schok. Enkele van ons zijn
naar de uitvaart geweest. Het bestuur heeft een
condoleancekaart naar zijn familie gestuurd.

Bart Padberg, vrijwilligerszaken

Acties

Albert Heijn Bennebroek heeft samen
met een bollenbedrijf in Hillegom een
grote actie voor ons gehouden: ruim
700 potten zoet broodbeleg en 200
flessen olie.

Supermarkt Deen heeft alle
voedselbanken in NoordHolland een grote schenking
gegeven.

Dit is maar een greep uit talloze acties, vooral direct bij het begin van de lockdown.
Andere voorbeelden: Kinderkledingwinkel Kids Kleding Paradijs i.s.m. de Nicolaas Beetsschool,
enkele restaurants uit de buurt, Albert Heijn Vos met een statiegeldbonnenactie, Vital4Skool,
een bedrijf dat gezonde voeding propageert op scholen, enz enz.
Anga, bedrijfszaken

Donaties
Er zijn er ongekend veel donaties binnengekomen, groot en klein.
Het bestuur zal een advertentie plaatsen in het Haarlems Dagblad waarin onze erkentelijkheid
voor de vele giften en gaven wordt verwoord.
Stef van Harlingen, penningmeester

Dankbetuiging
Dit fraaie bloemstuk werd maandag
4 mei jl. bezorgd op onze locatie
aan de Amsterdamsevaart.
Bestemd: voor alle medewerkers
van Voedselbank Haarlem.
Afzender: burgemeester en
wethouders van Gemeente
Haarlem, als dankbetuiging.
'Dank jullie voor jullie inzet.
Zó wordt volhouden een stuk
makkelijker!'

Afscheid van kanjers
Vlak voordat de lockdown
begon hebben wij nog
gepast afscheid kunnen
nemen van een groep
trouwe vrijwilligers.
In De Gooth op de
Botermarkt was het erg
gezellig met een drankje en
een hapje.
Je ziet van links naar rechts:
Monique, Fenna en Joke
aan deze kant van de tafel.
Aan de andere kant Yvonne,
Mirjam, Barbara en Carolien.
Anga en Bart fungeerden als
host.

Tot slot
Om wat afleiding te hebben in deze coronatijd is het fijn alvast aan een vakantiebestemming te
denken. Voor als dat weer kan en mag. Klik op onderstaande knop, daar vind je grappige
reistips.

Klik hier

Website

Facebook

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.

