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Coronaperikelen ( deel 4)
De besmettingen lopen weer op. Dat betekent dat we erg
voorzichtig moeten zijn. De vrijwilligers dragen, voor zover ze
met cliënten in aanraking komen, mondkapjes. Het betekent
ook dat er per dinsdag een beperkt aantal afspraken kunnen
worden ingepland. We zien echter een toename van het
aantal aanvragen van organisaties voor hulp aan hun
cliënten. De wachttijd loopt op. Bij minder afspraken is er ook
minder weg te brengen. En dat houdt in dat er minder opgehaald kan worden, omdat
de locatie anders uitpuilt van goederen. Je kunt alles wel opstapelen, maar dan wordt
het voor de cliënten lastig om een keuze te maken. Bijv, : een 2-personsbed moet
opgebouwd staan, anders nemen mensen het niet. Een kast die bestaat uit
onderdelen, wordt zelden uitgekozen, maar een kast die door de mannen in de
locatie in elkaar is gezet wel. Toch moet ook die kast weer uit elkaar om vervoerd te
worden. We krijgen wel eens de vraag of de mannen de kasten en bedden niet bij de
cliënten in elkaar kunnen zetten. Daar hebben we geen tijd en geen mensen voor..

Kruismarkering
Het heeft even geduurd voor de realisatie
een feit was. Het uit- en oprijden van de
vrachtauto’s van en naar het parkeerterrein
is vergemakkelijkt door het aanbrengen van
deze kruismarkering.
Dank je wel, gemeente!

Fietsen
Van een fietsenmaker die zijn zaak opdoekte, hebben we 38
fietsen kunnen kopen. De fietsenmakers hebben voorlopig
voldoende werk om alle fietsen voor onze clienten
gebruiksklaar te maken. De vraag naar een goede fiets is
heel groot. We hopen hierdoor weer een flink aantal cliënten
blij te maken.
Wilt u een fiets beschikbaar stellen? Elke dinsdag tussen 10
en 15 uur kunt u de fiets brengen.
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Bezoek burgemeester Pieter Verhoeve
Het bezoek van
burgemeester
Pieter Verhoeve
aan de NFB was
enkele keren
uitgesteld, maar op
dinsdag 3
november was het
dan zover. Om 2
uur kwam de
burgemeester op
de fiets aan met
een tasje met
stroopwafels voor
bij de koffie.De
burgemeester
moest bekennen
dat hij niet heel erg
veel van de NFB
wist, maar dat zou
na de rondleiding
wel anders zijn.
Verschillende
vrijwilligers
vertelden
enthousiast over

hun werkzaamheden in de kledingwinkel, bij de
fietsen, over de planning en de afdeling
huishoudelijke goederen. Tijdens het laaste
kwartier van het bezoek kwam o.a. het tekort aan
goede vrijwilligers aan de orde.

We kijken terug op een prettig bezoek. De
burgemeester beloofde ons zijn bezoek op
Instagram/ facebook te plaatsen. En dat was geen
loze belofte, zoals u hier ziet.
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Container 6 is geplaatst
Van Mick Bunnik kregen we een
container. Dank je wel. De container
wordt goed gebruikt.
Het plaatsen van de container trok
veel bekijks.

Giften.
Blij en dankbaar zijn wij met de opbrengst van de collectes van de PKN kerken in
Gouda, de Christelijk Gereformeerde kerk , de Christelijk Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt en De Ark en de Rafael Gemeente Gouda . Ook degenen die via het
bankrekeningnummer op onze website een gift hebben gestort danken wij heel
hartelijk.

GAMMA verf

Elk jaar krijgen we een of meer keren overgebleven
blikken verf. van de GAMMA. Hartelijk dank hiervoor.

Gaande en komende vrijwilligers:
Vertrokken zijn Karin, Tara., Ben en Josef. We bedanken hen voor hun inzet en
wensen hen veel succes bij hun andere / nieuwe werkzaamheden.
Jaqueline is een nieuwe medewerkster bij de kledinggroep. Hartelijk welkom!
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SPONSOR RABOBANKACTIE !
De opbrengst voor de Nonfoodbank is dit jaar €223,- Hartelijk dank aan een ieder die
op ons gestemd heeft.

*******************************

Mijn naam is Sajma Ledina-Vermaas en ik ben gezinswerker bij
gezinsafdeling van Leger des Heils in Gouda. Ik ben bijna drie jaar
in dienst van LdH.
Hiervoor heb ik bij verschillende organisaties gewerkt. Ik heb me
ontwikkeld tot een hulpverlener die naast alle deskundigheid veel liefde voor de
gezinnen heeft.
Een dakloos gezin/kind begeleiden is een prachtige uitdaging voor elke
gezinswerker. Op gezinsafdeling werk ik samen met mijn collega Stephenie. We
maken de gezinnen van ‘s ochtends tot ‘s avonds volledig mee. De diversiteit en
soms ook de complexiteit van de gezinnen maken dat dit werk heel bijzonder is.
Ik krijg vaak de vraag: ‘Hoe komt het dat een gezin dakloos is?’.
Het antwoord op die vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Elke gezin heeft een eigen
verhaal en uiteindelijk draait het om welke keuze mensen in hun leven maken.
Wij geloven in herstel en dat maakt ons werk mooi. Gezinnen laten ons toe om naast
hun te staan en hen te begeleiden om regie over hun eigen leven terug te nemen.
Op onze afdeling hebben we 5 gezinnen (op dit moment 3 kern gezinnen; moeder,
vader en kinderen en 2 alleenstaande moeders met de kinderen). Het is druk en
vooral gezellig op de afdeling.
We vieren graag alle feesten en organiseren veel activiteiten voor de kinderen en
ouders. Samen eten verbindt mensen en gezinnen laten ons graag hun talenten
zien. Stephenie en ik zeggen vaak tegen elkaar wat voor mooi werk we hebben en
hoe dankbaar we erom zijn.
We willen graag Non-food bank bedanken voor het schenken van deze schitterende
hoekbank en dat jullie aan ons gedacht hebben.
Als een teken van blijheid en waardering willen de gezinnen jullie verwennen met
een heerlijke lunch.
Koken kunnen ze als beste en ik zou zeggen: tast toe!
**************************
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Kledingparty op 22 en 23 oktober
De dames van de kledinggroep hebben hard gewerkt om een deel van de locatie om
te toveren tot kledingwinkel. De kleding hing keurig op maat in rekken. Ook stond er
een tafel met een ruime keus aan
schoenen. Helaas viel de belangstelling
toch wat tegen. Maar met een bedrag
van € 800,- ( inclusief 2 giften) mogen
we niet ontevreden zijn. De opbrengst
wordt deels gebruikt om onder- en
nachtkleding aan te schaffen en deels
voor kasten.

De party werd afgesloten
met een gezellige
barbecue. Hassan had
heerlijke saté en broodjes
shoarma gemaakt. Dank je
wel, Hassan. Je hebt ons
goed verwend.

“Kleine” Fred heeft de drempel van de locatie geëgaliseerd. Het ziet er een stuk beter
uit. Het is waarschijnlijk weing mensen opgevallen. Maar Fred, wij waarderen het
zeer zeker.
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Marleen vertelt:
Behalve dat wij vele cliënten helpen aan goederen zijn er ook veel anderen die van
onze spullen profiteren. Wij proberen er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk op
de stort terecht komt. Onlangs zijn er ruim 20 slaapzakken gehaald door twee dames
die ervoor zorgen dat ze bij daklozen terecht komen. Zij brengen de slaapzakken op
plekken waarvan bekend is dat er daklozen vertoeven.
Bij het Leger des Heils zijn ze verheugd met de wollen dekens die wij aanleveren.
Onze cliënten geven de voorkeur aan dekbedden!
Als we een overschot hebben aan babykleding hebben we hiervoor een mooie
bestemming: in een weeshuis in Marokko zijn ze er reuze blij mee. Ook wat
speelgoed, schrijfgerei en knuffels komen daar goed terecht.
Medische spullen en verpleegartikelen worden bij de Baanderij gebracht. Vandaaruit
worden deze spullen naar ziekenhuizen en verzorgingshuizen in het buitenland
gebracht. Dit betreft toiletverhogers, rollators, verbandmiddelen,
incontinentiemateriaal etc
Handwerkmateriaal (zoals bolletjes breigaren) gaat naar handwerkclubs waar dit
materiaal verwerkt wordt tot (baby)dekens, mutsjes etc voor goede doelen.
Restanten van kraampakketten gaan naar Stichting Baby Hope en worden per
container naar kraamklinieken in Afrika gebracht.
Vorig jaar zijn er babyfoons en wegwerphandschoenen naar het Groene
Hartziekenhuis gebracht: in verband met Corona konden ze dat daar goed
gebruiken.
Fleecedekens zijn opgehaald voor bewoners van een afdeling van de Savelberg die
geen familie of bekenden hebben om dit voor hen aan te schaffen.
Deze opsomming is zeker niet compleet, maar geeft een indruk van wat er met de
spullen gebeurt waar weinig vraag naar is en die wij zelf niet kunnen bergen. Deze
spullen worden gratis doorgeschoven naar instanties die er heel tevreden mee zijn.

Voor de allerlaatste nieuwtjes kunt u ons volgen op:
www.nonfoodbankgouda.nl
www.facebook.com/nonfoodbankgouda.e.o

En nu ook via Instagram!
www.instagram.com/nonfoodbankgouda/
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