Nieuwsbrief
December 2020
Coronatijd bij de Nonfoodbank
Ruim 9 maanden bevinden we ons in een vreemde, niet te
begrijpen tijd. In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen
lezen over de maatregelen die wij genomen hadden, om
toch maar te kunnen doorgaan met ons werk. Wie had
gedacht dat we nu nog midden in de crisis zouden zitten.
Sinds 15 december is de Nonfoodbank voor een periode
van 5 weken gesloten. De derde keer dit jaar dat we een
periode dicht zijn. Helaas zijn onze cliënten hiervan de dupe, maar we moeten om de
gezondheid van onze vrijwilligers denken.

Wisseling van de wacht
Vanaf 1 januari gaan Peggy Meyboom en Frans Cornelissen het werk van Janneke
en Nico van Zaanen overnemen. Peggy zal de aanvragen voor een bezoekafspraak
aan de meubelbank gaan behandelen en Frans neemt de logistieke planning van het
bezorgen en ophalen van goederen op zich.
Bij de kledingbank is de administratie overgenomen door Karin Huizer.

De gaande en komende vrijwilliger.
Marianne, Anita, Remmie, Heidi, Souwie, Irene,
Arjan en Tynke hebben ons verlaten. Wij danken
hen voor alles wat zij voor de Nonfoodbank, elk op
hun eigen manier, hebben betekend.

afscheid Remmie
Gelukkig hebben we nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen: Bert, Angela, Zoë,
Suzanne, Jort, Hassan, Mumin, Johan, Paulus, Peggy, Ad en Annenies
Wij heten jullie van harte welkom.
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Overleden
Wiets Meerwaldt, een van de dames van de kledingbank is overleden. Wij herdenken
haar met een gedicht van Marinus van den Berg.
Elke naam
een licht
Elke naam
een belofte
Elke naam
een verhaal
Elke naam
een gezicht
Elke naam
een herinnering
Elke naam
noemenswaardig

Vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda
Op dinsdag 20 oktober
ontvingen Nico en Janneke van
Zaanen de vrijwilligerspenning
van de Gemeente Gouda uit
handen van wethouder Corine
Dijkstra. Naast hun werk was er
altijd tijd om vrijwilligerswerk te
doen, o.a .bij de volleybal, kerk,
ouderenwerk en na hun
pensionering kwam de
Nonfoodbank erbij. Ze dragen
het stokje over aan Peggy en Frans, maar zullen blijven deel uitmaken van de groep
vrijwilligers.

Bedankt lieve mensen.
De Rabo Club Support actie .leverde een
bedrag op van € 419,73
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Een maatschappelijk begeleider van Vluchtelingenwerk vertelt:
Als vluchtelingen in Nederland aankomen en asiel willen
aanvragen moeten zij zich melden bij de IND (Immigratie
en Naturalisatie Dienst). Deze instantie beoordeelt de
legitimiteit van hun asielverzoek. Veel asielaanvragen
worden afgewezen, bijvoorbeeld als het gaat om
economische vluchtelingen uit veilige landen wier leven nooit in gevaar is geweest.
Tijdens de procedure worden de vluchtelingen opgevangen in asielzoekerscentra die
zijn verspreid over geheel Nederland. Als het onderzoek door de IND gunstig uitvalt
wordt de vluchteling als zodanig erkend en krijgen zij de officiële status van
vluchteling.
Daarna wordt er gezocht naar woonruimte, een moeizaam proces. Als er een woning
in een bepaalde plaats is toegewezen wordt de gemeente en Vluchtelingenwerk
in die plaats ingeschakeld. Vluchtelingenwerk begeleidt de vluchteling bij de
inschrijving in de gemeente en bij de ondertekening van het huurcontract. Bij de
gemeente worden aanvragen ingediend voor Bijstand, Huurtoeslag en de kosten
voor de inrichting van de woning, een groot deel daarvan in de vorm van een lening.
Er zijn altijd problemen met de taal en sommige vluchtelingen zijn analfabeet. Alles
moet worden uitgelegd. Kort na het ondertekenen van het huurcontract verlaat de
vluchteling het AZC en komt dan aan in een lege woning. Vluchtelingenwerk helpt de
vluchteling met een zo goedkoop mogelijke inrichting van de woning waarvoor
regelmatig de Nonfoodbank wordt benaderd. De Maatschappelijk Begeleider van
Vluchtelingenwerk helpt met het aanvragen van Kinderbijslag, en Zorgtoeslag, het
Kind gebonden budget, de aanmelding van de kinderen op een school en de
behandeling van de post die de vluchteling immers niet kan begrijpen.
Daarnaast zorgt de MB voor het aanvragen van gas, water en elektra, de aanmelding
bij een huisarts en tandarts en zorgt hij voor een goede ziektekostenverzekering.
Gedurende een jaar kan de vluchteling zich melden op het spreekuur van
Vluchtelingenwerk ter plaatse. De begeleider die hem/haar/hen is toegewezen zal
alles doen om te helpen maar vooral om hem/haar/hen zelfredzaam te maken.
Inburgering (het leren van de Nederlandse taal door een taalschool) en het volgen
van het Participatietraject (kennis opdoen van de Nederlandse waarden, normen en
cultuur) door de gemeente is verplicht.
Regelmatig heeft de gemeente gesprekken met de vluchteling over een zo spoedig
mogelijke deelname aan het arbeidsproces, aan de Nederlandse maatschappij.
Vele uren brengen vluchteling en Maatschappelijk Begeleider door met het stellen
van vragen, het beantwoorden daarvan en het oplossen van problemen.
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Bij Acte
“Wij zijn een bedrijf in eindejaarsgeschenken en wij
verkopen aan onze klanten o.a. keuzeconcepten. Met
een keuzeconcept kunnen klanten op onze webshop
een eindejaar concept uitzoeken. Een van de opties is
om de waarde van het eindejaar concept te doneren
aan een goed doel. Een klant van ons heeft jullie
goede doel als optie gekozen.”
Wij ontvingen dit mailtje van het bedrijf Bij Acte. En daar er mogelijk meer klanten
van hen een bijdrage zouden willen geven, vroegen zij ons om het
bankrekeningnummer op te geven. Dat hebben wij met plezier gedaan. En nu maar
afwachten.

Uitbreiding assortiment in onze winkel
De Nonfoodbank krijgt veel kleding aangeboden. De containers in Reeuwijk worden
2 keer per week en bij de Pauluskerk 1 keer per week geleegd. Een deel van de
kleding komt in de winkel te hangen en een deel wordt verkocht om uit de onkosten
te komen. De huur van ons pand is een flinke kostenpost. Ondergoed, sokken en
nachtkleding komen we altijd tekort. 2 jaar geleden ontvingen we een gift van een
niet nader te noemen bedrijf, waarvan we al enkele malen een deel hebben gebruikt
voor de aankoop van deze kleding. Onze cliënten zijn er heel blij mee.
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Onlangs werden we verrast door het
aanbod van 50 nieuwe winterjassen voor
onze cliënten.

Dank je wel, Laura

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

We hebben eerder besloten dat geld in te zetten voor de aankoop van kussens,
stofzuigers, waterkokers en kasten. Dat is inmiddels gerealiseerd. Deze artikelen
krijgen we te weinig aangeboden en worden veel gevraagd door cliënten.

Nieuwe website
Op dit moment zijn we op de achtergrond druk bezig met de ontwikkeling van een
nieuwe website. We verwachten deze begin 2021 online te hebben. Daarnaast willen
we in 2021 online, via social media, onze zichtbaarheid vergroten om meer
naamsbekendheid te genereren. Dat gaan we doen door vaker berichten te plaatsen
via meerdere socialmediakanalen. Op die manier hopen we nog beter onze
doelgroep te kunnen bereiken. Heb je een leuk idee voor de website of voor op social
media? Laat het Suzanne weten via: sb.nonfoodbankgouda@gmail.com
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Samenwerking met het asiel
In november zijn we gestart met het apart houden van oud huishoudtextiel dat niet
meer bruikbaar is voor onze cliënten (vanwege gaten of vlekken), maar nog
uitstekend gebruikt kan worden voor het verzorgen van dieren in het asiel. We
verzamelen dat textiel en zorgen ervoor dat het eens per maand naar het asiel
gebracht wordt. We zijn er erg blij mee dat we op deze manier nog een stichting
kunnen helpen en dat we zo een deel van ons overschot duurzaam kunnen
verwerken.

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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