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Afgelopen maanden is er weer hard gewerkt door alle vrijwilligers om de cliënten
zo goed mogelijk te helpen. Naast de hulp aan de cliënten zijn we ook bezig met
de nieuwe locatie. Het is daarom goed dat er af en toe een lunch is voor alle
vrijwilligers. De Paaslunch was een succes. Hartelijk
dank daarvoor. In deze nieuwsbrief zal iets verteld
worden over de verhuizing, de opening, de toekomst
e.d.
Tot onze vreugde hebben wij een mooie locatie
gevonden om de NFBG voort te zetten. De firma
Vermeulen, installatiebedrijf, is aan de Johan de
Haenstraat vanaf 1 januari 2018 gesloten en zocht naar
een huurder. Het NFBG bestuur heeft besloten dit
aanbod te omarmen. Natuurlijk heeft dat heel wat
consequenties. De locatie wordt voor vele jaren
gehuurd. De ruimtes moeten opnieuw ingericht worden.
Mooi, dat met name de ruimte voor de kledingbank al
bijna klaar is.
De grote ruimte op de begane grond kan pas na 1 mei ingericht worden. Dat
vraagt een enorme inzet van de vrijwilligers. De meubel- en fietsbank zullen de
eerste twee weken van mei dicht zijn om zowel de locatie Vermeulen in orde te
brengen als de spullen te verhuizen. De kledingbank blijft dan gewoon open in
de Baanderij.
Vanaf 15 mei kunnen we de locatie Johan de Haenstraat
openen voor alle cliënten. Vanzelfsprekend denken we ook aan
een officiële opening. Dat zal na de zomervakantie zijn.
De nieuwe locatie wordt voor zeven dagen gehuurd. Dat
betekent dat het bestuur ook moet denken om de ruimte meer
dagen in de week te benutten. Wil de NBFG meer dagen in de
week open zijn, dan hebben we meer vrijwilligers nodig. Voor
het bestuur een reden om op 20 april tijdens de
vrijwilligersmarkt mensen te ronselen.
Allen nogmaals bedankt voor jullie inzet en veel succes met de verhuizing.
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De gaande en komende vrijwilligers:
Paul en Marijn hebben ons verlaten omdat zij een nieuwe baan hebben
gevonden. Wij wensen hen veel succes en bedanken hen voor hun inzet voor de
NFB.
Claudia, Anita en Aimée zijn onze nieuwe vrijwilligers.
Claudia helpt bij het uitzoeken van kleding en zorgt ervoor dat alles klaar staat
als we gaan lunchen.
Anita en Aimée zijn onze nieuwe gastvrouwen. Anita zal ook facebook gaan
beheren.

De blik gericht op......
Als vluchteling heb je geen sociaal leven
als je niets doet.
Mo heet officieel Mohammed, maar voor
de mensen van de Nonfoodbank luistert
hij ook naar Mo.
Mo is 43 en Koerd van geboorte. Bijna 3
jaar geleden uit Syrie gevlucht en in
Nederland een paar dagen in het
opvangcentrum in Ter Apel gezeten.
Daarna een tijdje in het AZC van
Doetinchem en later in Oranje. Sinds 3 jaar woont hij in Gouda met zijn vrouw
en 3 kinderen, die hem zijn nagereisd.
Waarom doe je dit vrijwiligerswerk?
Op de vraag waarom hij vrijwilligerswerk doet, antwoordt hij: ik doe
vrijwilligerswerk omdat ik nog geen betaald werk kan krijgen. De taal is moeilijk
en ik heb geen ervaring. Het liefst zou ik een opleiding willen volgen, maar dat is
lastig omdat ik te oud ben voor het Nederlandse onderwijs. Daarom ben ik
begonnen met vrijwilligerswerk. Eerst bij de Voedselbank, maar daar sprak ik te
weinig mensen. Toen ben ik naar de Nonfoodbank gegaan en daar spreek ik heel
veel met de vrijwilligers. Ook ben ik tolk voor cliënten die zich nog niet in het
Nederlands verstaanbaar kunnen maken. En ik vermaak met plezier kleding en
help clienten aan goed passende gordijnen. Ik wil graag contact met meer
mensen en meer Nederlands praten, de cultuur leren kennen en begrijpen. Je
moet immers de cultuur van een land begrijpen om je thuis te voelen. Ik heb zelf
gekozen voor dit vrijwilligerswerk.
Het is belangrijk dat je niet de hele dag thuis op de bank blijft zitten. Maar dat
ligt aan jezelf. Ik heb goed contact met mensen van de Pauluskerk en Domino.
Zo krijg je ook als vluchteling een sociaal leven. Ik heb al veel vrienden
gemaakt. Bij de kinderen werkt het ook zo. Ze doen het goed, gaan naar school,
hebben vriendjes en vriendinnetjes en leren daardoor snel de taal. Mijn vrouw
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komt uit het onderwijs en hoopt binnenkort aan de slag te gaan als vrijwilliger op
een school.
Mo is bijna klaar met zijn inburgeringstraject. Hij heeft al enkele certificaten
behaald.
Wij zijn trots op hem. Ondanks de zorgen die hij heeft over de toestand in zijn
geboorteland, straalt hij positiviteit uit. Hij gelooft in vrede en wil dat ook aan
zijn kinderen meegeven.
(gedeeltelijk overgenomen uit Goudvoorelkaar.nl)

FIETSEN VOOR HET GOEDE DOEL

Houd je van fietsen en houd je van de Nonfoodbank Gouda? Houd dan 30 juni
2018 vrij in je agenda! Op deze dag organiseert de Rabobank een
sponsorfietstocht. Wij, als Nonfoodbank Gouda, hebben jou als fietser nodig.
Voor iedereen meedoet en de Sponsorfietstocht uitrijdt, stort de Rabobank € 5
(15 kilometer), € 10 (30 kilometer), € 20 (60 kilometer) of € 25 (wielerroute) in
de kas van die vereniging of stichting. Er zijn diverse mooie routes uitgestippeld
van 12, 30 en 100 km door het Groene Hart.
Kom gezellig meefietsen voor de Nonfoodbank! Vraag je familie en buren en
kennissen mee te fietsen langs de mooiste plekken in de regio. Geef je op bij
Janneke (jvz.nonfoodbankgouda@gmail.com).

Vrijwilligersmarkt op 20 april in het Huis van de
Stad
Met een banner en 8 foto’s van
de huidige situatie bij de
Nonfoodbank probeerden we
mensen te interesseren voor
het werk als vrijwilliger bij de
Nonfoodbank. De mensen die
bij onze kraam bleven staan,
spraken we aan. Meerdere
mensen kenden het werk van
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de Nonfoodbank niet. Het leverde goede gesprekken op. De dinsdag bleek een
knelpunt te zijn. Inburgeringscursus en oppasdag voor de kleinkinderen hoorden
we het meest. Fysiek niet in staat werd ook als reden opgegeven niets te kunnen
betekenen voor de nonfoodbank.
Een Gouds raadslid, die onze kraam bezocht, hebben we uitgenodigd voor een
rondleiding in onze nieuwe locatie. Over dit bezoek zal zij een stukje schrijven
voor de Goudse Post. Onze naamsbekendheid zal hierdoor zeker toenemen.
Lilian vertelt:
Wij zijn de bovenschoolse plusklas van Stichting
Klasse. In onze plusklas zitten kinderen van
verschillende scholen,en we zitten bij elkaar om
vooral veel dingen te leren die we normaal niet
leren. We leren leren, we leren samenwerken en
we leren officiële mails sturen. Om die dingen
goed te kunnen leren moesten we een groot
project kiezen. Ons project gaat over de NonFoodbank in Gouda. Om alles te regelen hebben
we draaiboeken leren maken en mails leren
sturen. We hebben contact met Janneke van de
Non-Foodbank gehad via de mail. Janneke is bij
ons op school geweest om te vertellen over de
Non-Foodbank. Voor de Non-Foodbank komt een
evenement op 6 juni. Daar gaan we voor jullie
spullen inzamelen. Maar er zijn ook andere dingen te doen zoals spelletjes, eten
en drinken, je naam in het chinees en een filmpje over de Non-Foodbank. Dat
hebben we allemaal zelf georganiseerd. We hopen dat door ons project de NonFoodbank bekender wordt in Gouda. En we hopen dat meer mensen bij de NonFoodbank kunnen krijgen wat ze willen.
Plusklas Stichting Klasse
Op woensdag 25 april zijn de kinderen
langs geweest in locatie Baanderij. Ze
speelden cliënt, gastvrouw,
kleermaker, fietsenmaker,
kledinguitzoeker en sjouwer. Alles werd
gefilmd, zodat ze dit op 6 juni ( zie boven) kunnen laten zien.

27 april. Koningsdag
De verkoop van goederen heeft €75,-opgeleverd , een fiets om te verkopen en
enkele zakken kleding. En de bekendheid
van de Non foodbank is vergroot door leuke
gesprekken met mijn buurtbewoners
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Nieuw adres Nonfoodbank Gouda per 15 mei
Johan de Haenstraat 9 2806 WV Gouda

voorzijde Johan de Haenstraat 9

achterzijde Karnemelksloot

loods begane grond

loods etage

fietsruimte

kledingruimte
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