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Het laatste kwartaal van 2017 is ingegaan. Een reden om terug te blikken.
Het is niet mogelijk om iedereen elke dinsdag of woensdag te spreken. Daarom is het
goed om af en toe een nieuwsbrief uit te brengen. Voor het bestuur is communicatie met
alle vrijwilligers van groot belang.
Het jaar 2017 is voor de NFB een roerig jaar geweest. Drie coördinatoren hebben ons
verlaten. Eerst Maria Dessing, vervolgens Jan en Corrie Zorg, van wie we tijdens de
vorige vrijwilligersbijeenkomst in juni afscheid hebben
genomen en tot slot hebben we afgelopen maand
afscheid moeten nemen van Corrie van Herk als
coördinator van de kledingbank. Vanaf de start van de
NFB is zij verantwoordelijk geweest voor dit onderdeel
van de NFB. Wij zijn blij dat ze dat vele jaren heeft
willen doen. Door persoonlijke omstandigheden is daar
een einde aangekomen. Als dank heeft Corrie de derde
vrijwilligerspenning van de NFB ontvangen. We
wensen Corrie kracht en wijsheid toe voor nu en de
toekomst.
Gelukkig heeft het bestuur in Nico van Zaanen een nieuwe coördinator van de meubels
e.d. teruggekregen. Ook heeft het bestuur de taken van Corrie over verschillende
vrijwilligers van de kledingbank kunnen verdelen. Rijkje zal de verbindingspersoon zijn
tussen de kledingbank en het bestuur. Hartelijk dank voor jullie bereidheid om mee te
denken en vervolgens het uit te voeren. Fijn dat Rijkje en Nico met hulp van anderen de
kar als coördinator willen trekken.
Ook het bestuur heeft een wijziging ondergaan. Janneke van Zaanen is Marianne den
Dekker opgevolgd als secretaresse.
Deze verversing van vrijwilligers is verbonden aan het gegeven dat mensen komen en
gaan. Wij zijn blij met de vele trouwe vrijwilligers, maar het is begrijpelijk dat
persoonlijke omstandigheden vrijwilligers doen besluiten te stoppen met het werk voor
de NFB.
Een vrijwilligersorganisatie kan alleen goed functioneren als er ook onderlinge
betrokkenheid is. Daarom zal om de zes weken voor alle vrijwilligers een maaltijd
gemaakt worden. Het moment zal tijdig bekend gemaakt worden. Vanzelfsprekend
zullen we ook in de kerstmaand voor de jaarlijkse kerstmaaltijd zorgen. Het zal 15
december worden. Meer informatie volgt.

Als bestuur hebben we in de maand april gesproken over foto’s van iedereen voor het
“smoelenboek”. Op dit moment is van velen een prent gemaakt met dank aan Nic. Deze
foto’s zijn te vinden achterin de NFB op de deur. De fotogalerij van de dames van de
kledingbank op de dinsdag en woensdag kan nog uitgebreid worden. Het zou mooi zijn
als dat de komende maand nog kan gebeuren. Zo leren we elkaar ook kennen als
vrijwilliger van de NFB.
In de maand april is eveneens de vrijwilligersovereenkomst aan de orde gekomen. Deze
zal dit jaar nog aan jullie worden gegeven met de vraag deze te ondertekenen. Dit alles
om de verbondenheid met de NFB te vergroten. Vrijwilligerswerk is niet helemaal
vrijblijvend. Het is van belang dat de coördinatoren elke dinsdag, woensdagmiddag en de
eerste zaterdag van de maand rekening kunnen houden met voldoende mensen.

De aanvoer van de hoeveelheid kleding is fors toegenomen.
Dat komt vooral door de twee kledingcontainers, waarvan één
bij de Ark in Reeuwijk is komen te staan en de ander bij de
Pauluskerk te Gouda. Wij zijn zeer content met de positieve
reactie van beide kerken. Wijkgemeente De Ark heeft ons
bovendien verblijd met een royale gift. Heel hartelijk dank
daarvoor. Voor de kledingbank betekent een constante
aanvoer van kleding altijd voldoende kleding voor de cliënten.

Als bestuur zijn we blij dat zoveel vrijwilligers zich willen inzetten voor cliënten, die de
hulp van de NFB nodig hebben. Wij weten dat het niet altijd gemakkelijk is daarom onze
waardering voor jullie.
P.S.
Het is goed dat alle vrijwilligers weten waar het bestuur mee bezig is. Daarom nog
enkele korte punten:
1. Vraag aan het college van Gouda om zowel de Voedselbank als de Nonfoodbank
meer financieel bij te staan.
2. De huidige website is wat uit de tijd en er zal een nieuwe voor in de plaats komen.
Dat gebeurt niet op zeer korte termijn.

Gerard Schotanus

Agenda: Onze aangeklede kerstborrel wordt gehouden in het Clubhuis van schaatsclub
Moordrecht op vrijdag 15 december vanaf 16.00 uur
Let op: De Non-foodbank is gesloten op 26 december en 2 januari
Op de eerste zaterdag in januari is er geen inzameling van goederen

Verjaardagen:
4 december Coen; 19 december Janneke; 20 december Gerard
2 januari Monique; 12 januari Thomas
2 februari Nico van Zaanen; 9 februari Marijn

Thomas heeft verschillende woensdagen op de Goudse MontMartre-markt spullen aan de man/vrouw gebracht. Dat leverde
een leuk bedrag op voor de Non foodbank. Totaal € 370.--

In de loods is hard gewerkt aan een verbeterde indeling.
Dankzij de Rabobank beschikken we over 2 nieuwe kasten voor
kleding.

En in die kasten zijn kratten geplaatst waarin kinderkleding ligt wat we
hebben kunnen aanschaffen bij TerStal voor een gereduceerde prijs door
een grote gift van Ten Cate. Ook hiervoor onze hartelijke dank.

De gordijnen zijn ondergebracht in de werkhoek van onze
kleermaker Mo.

Het linnengoed ligt keurig op rekken die door onze mannen
zijn getimmerd.

De blikken verf van de Gamma kregen een plaatsje in de kast.

Boven de toegangsdeur is een nieuw bord komen te hangen.

En tot slot.... werden we onlangs getrakteerd door een van onze
dankbare cliënten op heerlijke Syrische pizza. Bedankt!!!!!!

