Nieuwsbrief
Mei 2021
Corona perikelen bij de Nonfoodbank (deel 3)
En weer schrijf ik een stukje in Coronatijd. In de nieuwsbrief van december 2020
kondigden wij de sluiting aan van de Nonfoodbank En op dat moment konden we
niet voorzien hoe lang de sluiting zou gaan duren. Het betekende dat veel cliënten
die al een afspraak hadden staan, afgebeld moesten worden.
De telefoontjes voor het aanvragen van afspraken gingen echter door. Peggy, onze
planster moest iedereen teleurstellen. “Waarom was de Nonfoodbank niet open? “
Deze vraag leefde bij veel cliënten. En zeker toen we van Vluchtelingenwerk hoorden
dat er op korte termijn veel statushouders gehuisvest moesten gaan worden, heeft
de voorzitter een aanvraag tot vrijstelling ingediend bij de Gemeente. Ook
verschillende maatschappelijke organisaties stuurden een brandbrief naar de
Gemeente. De aanvraag werd door de Gemeente doorgestuurd naar de GGD. De
GGD keurde ons inrichtingsplan goed en met de handtekening van burgemeester
Verhoeve onder het document, zijn we in het bezit van een vrijstelling/ontheffing en
zijn we weer, alleen op afspraak, open.
Helaas kunnen er minder cliënten geholpen
worden in verband met de beperkte ruimte. Een
groot aantal van onze vrijwilligers is nu 1 of 2
keer gevaccineerd. Dat heb je als veel
vrijwilligers al op leeftijd zijn. Gelukkig is bijna
iedereen bereid te komen werken.

Een excuus aan degenen die goederen hebben aangeboden, die afgewezen werden.
Toen er geen cliënten mochten komen, raakten we niets kwijt en bleef de locatie
overvol.
.

Afscheid bestuursleden Nico en Bart
Op 1 februari heeft Nico Reitsma definitief afscheid genomen
van de Non Foodbank.
Vijf jaar heeft hij zich als penningmeester ingezet voor de
NFB. In die tijd heeft de NFB een reusachtige ontwikkeling
doorgemaakt. Veel hebben we aan hem te danken. Twee
keer een verhuizing geregeld: van het Stationsplein naar de
Baanderij en van de Baanderij naar onze huidige locatie in de
Johan den Haenstraat. Er kwamen zonnepanelen op het dak, airco’s in de locatie en
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containers op het parkeerterrein. Altijd was hij aanwezig als een of andere
voorziening aangelegd of gebracht werd. En dit deed hij naast al zijn andere
vrijwillige werkzaamheden. Nico, heel hartelijk bedankt. We wensen je nog veel
goede en gezonde jaren.
Afscheid namen we ook van Bart van Maaren als bestuurslid verwerving en
communicatie. Dankzij zijn inspanning hebben we nu een eigen locatie met
parkeergelegenheid. Daarnaast heeft op lokaal gebied voor sponsoring gezorgd. Het
meest opvallende is het contact met de RABOBANK. De bank heeft een groot deel
van de aankoop van de vrachtauto betaald. Bart regelde ook de RABO Clubsupport
Actie.
Bart blijft als fietsenmaker bij de Nonfoodbank werken.

Het bestuur van de Nonfoodbank bestaat uit
Klaas Bolt, voorzitter
Janneke van Zaanen, secretaris
Frans Cornelissen, penningmeester
Suzanne Boere, communicatie

Afscheid namen we van
Marit Bouwens. Haar drukke baan als verpleegkundige en de mantelzorg voor
haar ouders deed haar besluiten te stoppen bij de NFB. Marit en ook Ernst ( reed
vorig jaar af en toe een bestelling op zaterdag) heel hartelijk dank voor jullie inzet en
wij wensen jullie het allerbeste toe.

Ben de Bruijn. Ben zette bedden en kasten in elkaar en verzon oplossingen als er
weer eens iets ontbrak. Na zijn val en later de operatie aan zijn hand deed hem
inzien dat hij niet meer kon werken zoals hij zo graag wilde. Ben, hartelijk bedankt
voor je inzet en wij wensen je het allerbeste toe. Je bent altijd welkom voor een bakje
koffie, hoor!

Mirjam Snoeij. Medewerkster op de woensdaggroep. Jammer genoeg moest zij
ons verlaten vanwege haar nieuwe baan. Veel succes in je nieuwe werkomgeving.

Een welkom voor
Annelies is onze nieuwe logistiek medewerker. Zij is zich aan het inwerken en doet
dat met veel enthousiasme. Annelies, heel hartelijk welkom en we hopen dat je je
snel op je plaats zal voelen bij ons.
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Nog meer nieuwe gezichten:
Karin als gastvrouw. Zij helpt
de cliënten bij de meubelbank
met het uitzoeken van
goederen.
Freda als gastvrouw bij de
kledingbank
Tara als gastvrouw bij de
kledingbank
Cheryl, als medewerkster bij de meubelbank. Zij verzorgt de lampenhoek en etalage
Ad, knapt aangeboden fietsen op.

Weet u dit nog?
In februari viel er een enorme sneeuwbui. Toen we op dinsdag bij de NFB kwamen,
lag de sneeuw 20 cm hoog op het parkeerterrein. Ernst en Fred pakten de
sneeuwschuivers en maakten het terrein weer begaanbaar. Ja onze vrijwilligers zijn
van alle markten thuis.

De muurbank

Heel blij zijn we met deze mooie gift van € 550,00
van de Muurbank

Tevens ontvingen we een gift van € 100,-. van
een gulle gever. En van een kerk in
Bodegraven € 1000,- Heel, heel hartelijk dank.
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Ernst en Coen hebben het ijzeren hek, dat de Oostpoort
afdankte, gesloopt. De Nonfoodbank is heel blij met de
opbrengst van dit hek, nl 140 euro. Dank je wel, mensen van de
Oostpoort. En Koen en Ernst bedankt voor jullie inzet.
Oud ijzer kunt u altijd brengen op dinsdag tussen 10 en 15 uur.
Het levert geld op en dat kunnen we goed gebruiken.

Onze vrijwilligers Rijkje en Fred van Weenen waren op 18 mei
50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Wij
wensen hen nog veel goede jaren en hopen dat ze nog lang het
vrijwilligerswerk voor de NFB kunnen blijven doen.

Statushouders
In Gouda en omgeving moeten dit jaar 140 statushouders geplaatst worden. Een
aantal van hen zal gebruik gaan maken van de Nonfoodbank. Het bedrag dat de
Gemeente bijdraagt voor de inrichting van een huis, is niet voldoende. Bovendien is
het een lening die terugbetaald moet worden. De goederen die bij ons uitgezocht
worden, zijn grotendeels gratis (uitgezonderd fietsen)
Meer dan eens komt het voor dat een statushouder denkt dat hij nieuwe spullen
krijgt. Maar we zijn geen winkel. De goederen die bij ons staan, zijn aangeboden
door derden. En van goede kwaliteit. Het is dus graag of niet.

Je gelooft het niet…….
1 keer per jaar wordt de NFB gebeld met de
mededeling dat er weer gevonden voorwerpen
opgehaald kunnen worden. En dus reden we met
de grijze bus naar het Huis van de Stad. Bij de
dienstingang stond de kar met goederen al klaar: 3
grote dozen, een sporttas, gereedschapskist,
sieraden, geld en een helm.
Deze gevonden voorwerpen worden bij de
Gemeente gebracht. Soms wordt er ook iets
opgehaald. Maar wat het afgelopen jaar is blijven
liggen, mag de NFB ophalen.
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Altijd een verrassing wat we vinden in de dozen. Gelukkig kunnen we veel goederen
gebruiken en wat niet geschikt is voor onze cliënten, gaat weg. De envelop met geld
bevatte €142.70.
Bedankt dames van de Gemeente voor de moeite die jullie hebben genomen alles zo
goed mogelijk te administreren.

Inktcartridges en gebruikt frituurvet
Vanaf heden kunt u bij ons ook lege inktcartridges en gebruikt frituurvet inleveren.
Dat kan tijdens onze openingstijden. De container voor het frituurvet staat op ons
parkeerterrein en de inzamelbak voor de inktcartridges staat in de
wachtruimte. #nonfoodbankgouda #recycle #recycling #gouda #armoedebestrijding #
gebruiktfrituurvet #inzameling

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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