Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF 2022-1
Gedurende de pandemie was het buiten de altijd
doorgaande uitdelingen behoorlijk stil. Velen met mij
kwamen nog nauwelijks op de Amsterdamsevaart,
bang besmet te raken.
Uw nieuwsbladredacteur heeft zich in die periode
ook nauwelijks vertoond. Vandaar die stilte. Maar nu
is er dus weer eens een nieuwsbrief. Ga die lekker
lezen op een rustig moment tijdens de paasdagen.
En geniet ervan! Fijne Pasen!
Bart

Over het bedrijf
Anga: 'Het gaat goed in het bedrijf, er is niet veel
reuring momenteel. Er zijn genoeg spullen aanwezig,
de supermarkten weten de weg naar ons goed te
vinden. Er zijn ook voldoende vrijwilligers, de
verschillende teams draaien perfect. Het is bijna
saai...haha!'

Cadeaubon
Door de pandemie lukte het steeds niet iets
feestelijks met de vrijwilligers samen te doen, te
eten of een borreluurtje. Terwijl de vrijwilligers
constant paraat waren om de noodzakelijke
werkzaamheden te verrichten om onze klanten
te bedienen.
Het bestuur bedacht dat een cadeaubon wel door de vrijwilligers
gewaardeerd zou worden. Dat bleek een goede inschatting, dit gebaar werd
door velen hooglijk op prijs gesteld. Het bracht wat licht in de sombere tijd.
Het is jullie van harte gegund!

Voedselveiligheid
Deze hoge score kregen we in maart van de Houwer
Groep, die regelmatig de hygiène van ons bedrijf
toetst. Dit beschouwen wij als een beloning voor
iedereen die bij de voedselbank vooral op de vloer
werkt.
Hartelijk dank voor jullie inzet daarbij!

Vrijwilligersverklaring
TER INFO:
voor de vrijwilligers die hun belastingaangifte
indienen kan het volgende van belang zijn.
Hiernaast is een formulier te zien - als je er op klikt,
download je hetzelfde formulier in ware grootte. Het
is een vrijwilligersverklaring. Als je dat invult teken je
dat je recht hebt op een vergoeding, maar ga je ook
akkoord dat de voedselbank dat bedrag niet
uitbetaalt. De belastingdienst kan dat vervolgens
beschouwen als een gift van jou aan de voedselbank
en kom je wellicht in aanmerking voor aftrek.
Let op: voordat je ermee naar de belastingdienst
gaat, moet er wel eerst een goedkeurende
handtekening onder van de voorzitter en penningmeester van ons bestuur.

Ria Bonfrer
Op een dinsdagmiddag zitten Anga en ik op de
Amsterdamsevaart wat gegevens uit te wisselen,
zegt Anga ineens: 'De Margriet heeft gebeld, ze
willen een interview met een van onze vrijwilligers
voor een artikel dat in de lente zal verschijnen'. We
kijken elkaar aan en vrijwel tegelijk zeggen we:
'Zullen we Ria vragen? Die weet alles van de
voedselbank, die kunnen we die klus wel
toevertrouwen'.
Ria erbij gehaald, verteld waar het over ging - ze
gaan je telefonisch interviewen en ze doen een
fotoshoot in Amsterdam, ze kleden je mooi en komen ook wat foto's maken hier.
Nou, vrijwel zonder aarzeling zei ze: 'Oké, dat doe ik wel'.
Toen ik vroeg hoe het was gegaan, antwoordde ze rustig:
"Nou, de fotoshoot was gewoon op de voedselbank, hoor. Wat de kleding betrof,
die moest ik zelf meenemen. Zij hebben wat uitgezocht en ik heb ook nog een
vest van Leida geleend. Het interview was inderdaad telefonisch. Het ging niet
alleen over de voedselbank, maar ook over mezelf.
Het komt in Margriet nummer 23 op 19 mei".
Stoer, Ria! En wij? Op naar de bladenwinkel!

(Voorlopig) einde van de supermarktacties
De tweewekelijkse
supermarktacties (sma's) - één van
de jarenlange sterkhouders van
Voedselbank Haarlem, die vooral
veel voedselproducten opleverden
en de zichtbaarheid van de
voedselbank mede hebben
vergroot - waren door de pandemie
de afgelopen twee jaar tot een
slapend bestaan veroordeeld.
Intussen nam de goederenstroom
niet af, integendeel, de supermarkten hebben de voedselbank in een directe lijn
kunnen bereiken om hun producten naar ons te sluizen.
Bijna gelijktijdig sprak Coby Vos, al jarenlang de inspirator/coördinator van de
sma's, de wens uit te willen stoppen met deze activiteit, ze was toe aan iets
anders. Dus besloot Anga dat het een mooi moment was om ook met de sma's te
stoppen.
Er moest natuurlijk wel een mooi afscheid worden bedacht, voor Coby èn voor de
sma-vrijwilligers. Dat werd uiteindelijk een borrel in café De Gooth aan de
Botermarkt. Helaas konden de meesten niet op de uitnodiging ingaan - 'Oh wat
jammer dat ik er niet bij kan zijn, en ook dat het stopt, ik vond het heel leuk om te
helpen'. Het werd een select groepje van vijf mensen. Toch evengoed gezellig:
enkele drankjes, wat bitterballen en een mooie bos bloemen voor Coby.

Hieronder nog een laatste dankwoord van Coby aan de vrijwilligers die haar zo
lang hebben geholpen bij de acties:

Beste allemaal,
Nu de SMA’s (voorlopig) zijn gestopt hier nog eenmaal een bericht van mij.
Door alle coronaperikelen hebben wij helaas elkaar al sinds zo’n 2 jaar bijna
niet meer ontmoet. Maar het is mooi te beseffen dat, mede door al onze acties,
de supermarkten inmiddels zelf de weg naar de voedselbank heel goed weten
te vinden, waardoor de aanvoer van producten voor onze klanten ‘gewoon’
door gaat en meer dan voldoende is.
Ik heb nog eens terug gekeken naar wat de SMA’s in de afgelopen jaren (sinds
2013 hield ik dat bij) aan volle kratten hebben opgebracht. Dat was
waarachtig niet gering. Van 2013 tot 2020 waren dat, dankzij al jullie inzet,
zo’n 10.500 kratten!
Daar mogen we best met enige trots op terug kijken.
Zelf denk ik met plezier terug aan al die inzamelingsacties. Het was zo fijn om
met zo’n gemotiveerde, enthousiaste en warm betrokken groep samen te
werken. Ik wil jullie allemaal daar heel hartelijk voor bedanken!!!
Alle goeds gewenst en wellicht nog eens tot ziens.
Coby
Oekraïnebeleid
Voedselbanken Nederland heeft onlangs een beroep
gedaan op alle Nederlandse voedselbanken
ruimhartig voor de Oekraïense vluchtelingen te zijn.
Wij, Voedselbank Haarlem, geven gehoor aan die
oproep.
Wij verstrekken sowieso een éénmalig pakket aan
mensen die zich bij ons melden.Wel hebben wij een
eigen registratieformulier ontwikkeld, dat door eerste
bezoekers moet worden ingevuld. Dit formulier geeft dan het recht op een regulier
pakket, indien zij nog geen weekgeld ontvangen hebben van de gemeente
Haarlem. Momenteel maken ongeveer zes huishoudens gebruik van deze
regeling.
Klik op de vlag en je downloadt het registratieformulier, ontworpen door een van
onze vrijwilligers.

Coby Vos stopt óók als vertrouwenspersoon
Weer iets later kwam Coby Vos met nóg een
verzoek: ze wilde, na dik tien jaar haar krachten
gewijd te hebben aan de voedselbank, liever alle
banden losmaken. Ook de functie van
vertrouwenspersoon wilde zij opgeven. Natuurlijk
geven we haar daarvoor de ruimte en gaan we op
zoek naar een geschikte kandidaat die dit kan overnemen. Tot we die hebben
gevonden blijft Coby nog wel beschikbaar.
Dank je, Coby, dat is een mooi gebaar!

Acties en donaties
Twee voorbeelden (van meerdere) van acties waar
wij dit jaar al van hebben geprofiteerd.
1. Op de foto de mevrouw die het resultaat van een
PLUS-actie die zij met anderen had uitgevoerd
kwam bezorgen. Het werd in ontvangst genomen
door onze Ed Groeneveld. Ik citeer uit de
begeleidende tekst die zij ons mailde:
Geachte mevrouw, mijnheer,
zoals u ongetwijfeld gezien hebt, bezorgden wij
gisteren zo'n twintig boodschappenpakketten van de
Plus. Met vrienden en vrienden van vrienden
(hoofdzakelijk uit Haarlem-Zuid en Heemstede)
spaarden wij vanaf half november tot half februari de zegeltjes, die we kregen bij
besteding van € 10,--, zoals wij dit al een paar jaar doen voor uw organisatie.
Als ik het goed heb, is er nooit meer dan dit aantal bij u gebracht. Wij zijn er erg
blij mee en u waarschijnlijk ook wel.
Met vriendelijke groet,
Machteld Tilanus
De tweede actie die we nog noemen is die van de firma Stegman uit Schagen:
2. Wij verzorgen voor verschillende bedrijven in de buurt van Haarlem de
eindejaarsgeschenken. Waaronder Tata Steel, Nova college en overige klanten
uit jullie regio. Medewerkers hebben onder andere de keuze om hun
eindejaarsgeschenk om te zetten in een schenking bestaande uit een pakket aan
de voedselbank. Anga gaf aan dat pakketten niet de voorkeur hebben en daarom
hebben wij voor jullie een selectie gemaakt van producten.
Wij hebben 2 pallets klaar staan met houdbare producten en ik heb met Anga
besproken dat jullie die hier vrijdagochtend komen ophalen.
Voor beide acties spreken wij onze grote dank uit, namens alle onze klanten!

Wisseling in het bestuur
De huidige bestuurssecretaris Binnert Onderwijzer
stopt helaas met zijn werkzaamheden voor de
voedselbank. Binnert, heel hartelijk bedankt voor al
het werk dat je voor de voedselbank hebt gedaan.
Veel plezier met de nieuwe dingen die je vast gaat
ondernemen.
Gelukkig is er razendsnel iemand bereid gevonden
deze functie over te nemen. Mevr. Isabelle Wisse
treedt per 1 mei toe tot het bestuur. Zij is zich al aan
het oriënteren, dus de vrijwilligers zullen wellicht binnenkort al kennis met haar
kunnen maken. Wij heten Isabelle in ieder geval welkom in onze organisatie, en
wensen haar veel succes.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u pr@voedselbankhaarlem.nl toe aan uw adresboek.

