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Van de voorzitter...

Een heftige tijd waarin we leven, dat mag je wel stellen. Zeker met
de begrafenis van Thomas Hamilton vers in het geheugen.
Thomas, die zijn eigen toko had binnen de NFB, oog had voor
antiek en op zijn wijze bijdroeg aan de inkomsten. We zullen hem
missen!
Maar het leven gaat door, ook voor de NFB. Een nieuw jaar lag voor ons en we
konden met succes terugzien op een volledig jaar aan de Johan de Haenstraat. De
bedrijfsvoering is in dat jaar verder geoptimaliseerd. De economie draaide op volle
toeren. Maar wie had gedacht dat deze in zeer korte tijd platgelegd zou worden door
een virus. “Het kan verkeren” zei vadertje Cats. Vele sectoren in onze samenleving
zijn direct getroffen. Denk aan luchtvaart, toerisme, horeca, contactberoepen en
cultuur. De overheid neemt groteske maatregelen om de economie gaande te
houden.
Nadat dit kabinet een intelligente lock-down heeft afgekondigd, hebben wij als
bestuur van de NFB besloten ons gebouw dicht te houden en de kledingcontainers af
te sluiten. Langzamerhand zijn we gaan wennen aan de gedachte van de
“anderhalvemeter-economie”. Ook binnen de NFB!
De kledingbank is na enkele weken in aangepaste vorm weer opengegaan, want
onze cliënten blijven wel komen. De meubelbank is in zoverre dicht dat alleen op
afspraak en kleine spullen meegenomen kunnen worden. Ook een aantal van onze
vrijwilligers kon niet langer thuiszitten en zij hebben de draad weer opgepakt. Over
motivatie gesproken…
Veel andere zaken gaan ook gewoon door. In financieel opzicht gaan we de
komende maanden weer aan de slag met gemeenten om de subsidies voor 2021
binnen te halen. Dankbaar zijn we richting de PKN-kerk in Gouda, die met Pasen op
virtuele wijze voor ons heeft gecollecteerd en dat leverde, gelet op de bijzondere
situatie, een flink bedrag op, nl. meer dan € 3.800,-. Later dit jaar staan we nog een
keer op het collecterooster. Dit wordt door ons als een stimulans
ervaren.
We zijn als bestuur actief op zoek naar verjonging en versterking
van het vrijwilligersbestand. Hier en daar is gepolst en zijn vragen
uitgezet bij verschillende instanties in Gouda. We hopen dat deze

verzoeken iets gaan opleveren.
Hoe gaat alles zich verder ontwikkelen? Laten we hopen dat er snel een vaccin
tegen Covid-19 beschikbaar komt. Dat lost veel op. Laten we ook hopen dat we niet
te maken krijgen met grote werkloosheid en de gevolgen daarvan, ook voor ons. Het
zou er immers toe kunnen leiden dat we meer cliënten moeten bedienen. Dat toch
maar liever niet.
Waar we eerst in juni dachten te sluiten als gevolg van
onderbezetting, blijven we nu open. We weten niet hoe het
in coronatijd met de vakanties zal lopen, maar mocht er
onderbezetting komen dan schromen we niet de NFB een
korte periode te sluiten.
Zo moeten we de komende maanden voortgaan met de
NFB. Kijken wat onder de gegeven omstandigheden
allemaal mogelijk is, slimme oplossingen bedenken en….
positief blijven!

Ik hoop, ondanks deze pandemie, dat het jullie allen goed zal gaan. Veel wijsheid
toegewenst om de komende tijd door te komen.
Tenslotte mijn motto: “Gewoon zoveel als mogelijk doen wat je altijd al deed ”. Het
bestuur en de vrijwilligers van de NFB zullen hun best doen dat waar te maken.
Klaas Bolt

Vrijwilliger Thomas

Op 19 februari hebben we afscheid moeten nemen
van Thomas, een vrijwilliger van het eerste uur.
Samen met Ernst reed hij in het autootje van de
Voedselbank om kleding op te halen of containers te
legen. Thomas was de man die op Montmartre stond
met snuisterijen. Ook was hij te vinden op de
Goudse Hofstedendagen; de opbrengst kwam ten
goede aan de NFB.
Thomas was al langer ziek en verbleef de laatste
maanden in het hospice aan de Bloemendaalseweg.
Wie er ook bij hem op bezoek kwam, hij praatte altijd
en was heel open over zijn naderende einde. De
dienst in de kerk en de begrafenis werden druk
bezocht.

NonFoodbank in corona-tijd
De scholen gaan dicht, de restaurants sluiten en de NFB ontkomt niet aan een
sluiting. Een groot aantal vrijwilligers valt in de risicovolle leeftijd en moet zoveel
mogelijk thuisblijven.
De kledingcontainers gaan op slot. Alle afspraken worden afgezegd, zowel voor de
kleding als de meubels. En wat nu? De winterkleding hangt in de rekken. Hoelang
duurt de sluiting? Kunnen we tegen de zomer open? Maar als we opengaan, moet de
zomerkleding in de rekken hangen. 3 dames gaan op gepaste afstand aan de gang
om de winterkleding te vervangen door zomerkleding.
De linnenkamer wordt onder handen genomen. In de meubelruimte wordt gekeken
wat er overbodig staat of waar geen interesse in is. Er worden looppaden gecreëerd.
Kortom, het ziet er na een paar weken piekfijn uit.
Ondanks het feit dat we gesloten zijn, stromen de aanvragen binnen. Toch staat
duidelijk op internet en facebook dat we gesloten zijn. Maar wat doe je als je hoort
dat een vluchtelingengezin een huis heeft gekregen waar niets in staat? Of je wordt
gebeld door een hulpverleenster dat er een mevrouw is binnengekomen bij de
vrouwenopvang met alleen de kleren die ze aanheeft? Je zoekt een oplossing. En
die komt er!
Op 6 mei is de kledingbank weer opengegaan.
Er is een scherm aangebracht ter beveiliging van
de dames van de kleding. Met mondkapjes op en
handschoenen aan kunnen de cliënten kleding
uitzoeken. Door de lange sluiting was een
achterstand in bezoeken ontstaan en daarom is
er extra tijd besteed om in te ruimen. Nu kunnen
de cliënten toch aan zomerkleding geholpen
worden.
Kan er kleding gebracht worden? Ja, op afspraak
zodat er niet te veel mensen tegelijk op het
parkeerterrein van onze locatie rondlopen. Aan
de hand van de lijst met postcodes voor de
bezoekers van de kledingbank en een lijst
met namen van mensen die wat willen
komen brengen, hebben we een goed
overzicht. De bezoekers komen keurig op de aangegeven tijd en houden goed
afstand. Wat zijn ze blij als ze met een tas vol nieuwe kleding naar huis gaan.
Voor de meubelbank ligt de situatie wat ingewikkelder. Meubels kun je niet op
je rug meenemen en onze chauffeurs mogen voorlopig geen goederen bij
mensen binnenbrengen of ophalen uit huis.

Veel cliënten hebben geen netwerk om zich heen voor hulp. En meubels voor de
deur neerzetten is ook geen optie. Enkele aanvragen voor goederen hebben we toch
kunnen afhandelen. Dan ging het voornamelijk om linnengoed en keukengerei. Sinds
19 mei ontvangen we weer cliënten, maar in beperkte mate. Dat mede door een
tekort aan gastvrouwen, en ook vanwege de ruimte in de locatie.

Kommer en kwel?
Op de vraag: “Hoe staat het met de financiën van de Non Foodbank in deze
coronatijd?” kan ik antwoorden: redelijk. Het kan beter en wordt het ook.
We hebben in 2020 een hogere subsidie van de Gemeente Gouda ontvangen dan
die van 2019. Met deze hogere subsidie zouden we - zonder Corona - een sluitende
begroting hebben gehad. De tweede termijn van 50% zal naar verwachting in de
tweede helft van 2020 door de Gemeente worden overgemaakt. In 2020 hebben we
van de Gemeente Reeuwijk-Bodegraven en de Gemeente Zuidplas al € 2.000
ontvangen.
De Diaconie van de Protestantse Gemeente heeft recentelijk € 3.850 overgemaakt.
Er was op een collecte van € 2.750 gerekend, dus is er € 1.100 meer ontvangen dan
verwacht. Ook kregen we een particuliere gift van € 1.000 die we over de komende
maanden als bate hebben “uitgesmeerd”.
In het eerste kwartaal hebben een mooi positief resultaat weten te boeken.
Dat komt met name door de geleverde kleding en een bescheiden opbrengst voor de
kledingparty. In het eerste kwartaal hebben we voor kleding € 2.800 ontvangen. Maar
er is ook nog kleding geleverd voor € 1.343 en nog niet betaald. Uit voorzorg heb ik
die niet als bate meegenomen.
Ook de verkoop van fietsen en ontvangen bedragen voor transporten hebben
meegewerkt aan dat positieve resultaat over het eerste kwartaal. Een positief
resultaat hebben we in het verleden altijd als een soort buffer in gezet om aankopen
te doen voor spullen die we niet als gebruikte goederen aan onze cliënten kunnen
leveren. Dat zal dus waarschijnlijk dit jaar niet meer mogelijk zijn. Nu gebruiken we
die buffer om de omzetverliezen na de crisis te dekken.
Eind 1e kwartaal was die buffer rond € 2.000 positief en nu is het tekort ongeveer
rond € 700. Dus een verlies van 2.700. Maar we hebben weer een container kleding
verkocht, weliswaar tegen een zeer lage prijs per kg, maar alle kleine beetjes helpen.
En Ernst blijft oud-ijzeren. Die gaat voor € 1.000 in het jaar. Dus ben ik zeker niet
somber. In Gouda zijn er veel mensen die aan ons denken en een gift overmaken.
Ook nog eens € 1.300 bij elkaar.
We gaan het financieel redden en dus kunnen we blijven helpen!
Nico Reitsma, penningmeester

Kaars voor slachtoffers corona
Op zaterdag 4 april werd gevraagd om een kaars op balkon of vensterbank of in de
tuin te branden voor de slachtoffers van het coronavirus. Een aantal vrijwilligers gaf
hieraan gehoor.

Burgemeester Pieter Verhoeve
bezoekt in het Best Western Hotel
een aantal daklozen die er een
tijdelijke verblijfplaats hebben
gekregen in verband met het
Corona virus. Coen had de eer om
een praatje met hem te maken.
Heb je hem niet meteen
uitgenodigd voor een bezoek aan
de NonFoodbank? Deze foto stond
in de Goudse Post en is gemaakt
door Sandra Zeilstra

Van alles wat

Kledingcontainer Reeuwijk
Vanaf januari staat een 2e
kledingcontainer bij de Ark in
Reeuwijk. Doordat de container
elke week boordevol was en er
soms zelf zakken naast geplaatst
werden, is besloten een 2e
container te plaatsen met
toestemming van het kerkelijk
centrum De Ark.
De containers worden 2 keer per
week geleegd. Ook al staat
vermeld dat de kleding in gesloten
zakken moet worden aangeboden,
is dat niet altijd het geval. Losse
schoenen, sokken, riemen, truien
en noem maar op. Jammer, het
levert allemaal extra werk op voor
de vrijwilliger die de bakken komt
legen.

En toen kwam het Corona-virus Nederland binnen
sluipen. De kledingcontainers werden afgesloten. En
hierbij is een groot compliment op zijn plaats: er is
niet één keer een kledingzak voor of naast de
container geplaatst.

In the picture: Vrijwilliger Ernst
Alles wat maar van ijzer is of waar ijzer aanzit, verzamelt
Ernst. Soms haalt hij halsbrekende toeren uit, zoals hier bij
de Hanepraai. Het oud ijzer brengt hij weg en krijgt er een
mooie prijs voor. En dat komt ten goede aan de
Nonfoodbank. Ernst: bedankt, maar wees voorzichtig hoor!

Nieuwe website Licht voor Gouda
Wil je een (digitaal) kaarsje aansteken voor iemand die
ziek is, iemand die je mist of iemand die je een hart
onder de riem wilt steken?
Op de nieuwe website www.lichtvoorgouda.nl kun je
dag en nacht kaarsjes aansteken. Op de website vind je
verder een overzicht van praktische hulp in Gouda
tijdens de pandemie, bemoedigende teksten en beelden
en een overzicht van online vieringen in Gouda. De
website is een initiatief van de Protestantse diaconie
van Gouda, Burennetwerk Gouda, Netwerk Samen voor
Goud, Stichting Present en de Goudse kerken.

OPENINGSTIJDEN
KLEDINGBANK
dinsdag (09.00-15.00 uur) en woensdag (13.00-15.30 uur)
Eerst afspraak maken!
MEUBELBANK dinsdag 10.00-15.00 uur)
BRENGEN kleding of huisraad dinsdag 10.00-15.00 liefst op afspraak
Meer informatie is te vinden op onze website!

www.nonfoodbankgouda.nl
www.facebook.com/nonfoodbankgouda.e.o

