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Opening nieuwe locatie Non-foodbank
Deze vond plaats op zaterdag 13 oktober. Zie voor foto’s onze website en
facebook.
Het is nog maar net licht als de eerste vrijwilligers de kramen die op het
parkeerterrein van de Non-foodbank staan, gaan vol zetten met spullen. Al
dagen lang zijn ze in de weer geweest met het uitzoeken van klein huisraad,
speelgoed, antiek, boeken ed. De opening moest een succes worden. Sommige
dingen heb je echter niet in de hand, zoals bijvoorbeeld het weer. Maar laat het
nu deze zaterdag stralend weer zijn. Iedereen is in een goed humeur. Het
parkeerterrein wordt versierd met vlaggen en ballonnen. TV Gouwestad is
aanwezig. We zien een
journaliste van het AD en
een van de Goudse Post.
Als dan ook nog een
fotograaf zich meldt, moet
het werk van de Nonfoodbank in de kranten
toch wel zichtbaar zijn. Als
de eerste genodigden
aankomen, staat alles
klaar. Na de koffie met een
gebakje neemt onze voorzitter Gerard Schotanus het woord. Hij memoreert hoe
hard er gewerkt is door de vrijwilligers om deze locatie geschikt te maken. Voor
sommige vrijwilligers is het zelfs de tweede keer dat ze moeten verhuizen ( van
het Stationsplein naar de Baanderij en van de
Baanderij naar hier). Gerard vertelt iets over de
kosten die we hebben gemaakt, over de mooie
groene, door de Rabobank gesponsorde
vrachtauto. We zouden meerdere dagen open
willen zijn, maar daar zijn vrijwilligers voor
nodig. Hij sluit af met de mededeling dat hij als
voorzitter afscheid neemt van de Non-foodbank
en wenst de Non-foodbank veel succes.
Vervolgens krijgt de wethouder het woord.
Mevrouw Corine Dijkstra vertelt over het goede
werk dat de Non-foodbank doet. Maar waar
iedereen meer of min op gehoopt had, bleef uit:
een enveloppe met geld, waar we voorlopig mee

vooruit zouden kunnen.
Met een confettiregen opende mevrouw Dijkstra officieel de nieuwe locatie. De
groene deur werd geopend en vervolgens konden de genodigden een kijkje
binnen nemen. Misschien is het beeld dat de genodigden van de locatie kregen
een beetje gekleurd.
Alles was keurig
opgeruimd en gezellig
gemaakt. Maar met het
komen en gaan van
meubels is dat in de
praktijk lastig bij te
houden. Er volgden
rondleidingen en we hoorden enthousiaste geluiden.
Langzamerhand waren ook buurtbewoners, familieleden, vrienden en kennissen
binnenkomen lopen. Bij de laarzen- en schoenenverkoop was het een drukte van
belang. Bij het antiek waren veel belangstellende
kijkers en kopers. Ook de verkoop van het speelgoed
ging goed . De loterij was prima opgezet en je kon
meteen zien of je een prijs
had gewonnen. Voor de
inwendige mens was er
iets te drinken. Er waren
poffertjes en tosti’s voor de
lekkere trek. Er klonk
muziek en de zon bleef maar schijnen. De kinderen
vermaakten zich prima met de sjoelbak en de
spelletjes in de wachtruimte.

De vrijwilligers hadden flink hun best gedaan om zoveel mogelijk reclame te
maken voor deze dag. Uiteraard wil een mens altijd
meer, maar we mogen blij zijn dat deze dag geslaagd
is.Aan alles komt een eind. De kramen werden
opgeruimd en op dat moment was goed te zien dat
vele handen het werk licht maakten. Vermoeid maar
voldaan werd er nagepraat onder het genot van een
drankje en later soep met broodjes.

Heel benieuwd waren we allemaal wat de markt heeft
opgeleverd. Is het wel de moeite geweest dat veel
vrijwilligers er zoveel tijd in gestoken hebben?
Jazeker, de opbrengst is ruim € 1200.--

Heel hartelijk dank aan allen - en in het bijzonder de familieleden van Rijkje en
Fred - die hieraan meegewerkt hebben om tot dit mooie resultaat te komen.

Spelletjesdag georganiseerd door de bovenschoolse plusklas van
Stichting Klasse
Op woensdag 6 juni organiseerde de
bovenschoolse plusklas (kinderen uit de
plusklas komen van verschillende scholen
1 keer per week bij elkaar) een
spelletjesmiddag. Tijdens de
spelletjesmiddag deden kinderen uit hun
eigen klas mee. In onze vorige nieuwsbrief
hebt u kunnen lezen dat ze bij de Nonfoodbank op bezoek zijn geweest voor hun
project. Op de spelletjesmiddag hebben ze
goederen ingezameld voor de NFB.
Namens de Non-foodbank heel hartelijk
bedankt allemaal.

Impressie van een dagje Non-foodbank.
Half negen. Rijkje en Fred zijn al aanwezig. Rijkje zet koffie. Langzamerhand
komen de vrijwilligers binnendruppelen. We hebben elkaar een week niet gezien,
dus is er altijd wel wat te praten. Nico v Z. heeft maandag de planning gemaakt
en neemt met de chauffeurs Fred, Willem en Ernst de ritten voor vandaag door.
De chauffeurs halen aangeboden goederen op en brengen de door cliënten
uitgezochte goederen weg. Als blijkt dat niet alle bijrijders aanwezig zijn, is het
improviseren. Janneke neemt met Aimée, Anita, Jozef, Marit, Marleen en
Monique de afspraken door. Hopelijk komen alle cliënten op tijd. Dat blijft altijd
een verrassing. De formulieren met kleurkaartjes liggen al klaar. De bel gaat en
de eerste cliënt meldt zich. Sinds we in onze nieuwe locatie zitten, moeten we
trap af en trap op, omdat het kantoor boven is. Ondertussen zijn de chauffeurs
met hulp van Ton, Thomas, Rob, en Coen klaar met inladen. Jan heeft de
bestelling zo goed mogelijk klaar gezet, waardoor het inladen snel verloopt. Als
de auto’s weg zijn, blijft Ben achter, om een bed of een kast in elkaar te zetten.
Dat is voor de cliënten wel zo prettig. Helaas ontbreekt er wel eens wat; we zijn
immers afhankelijk hoe mensen de goederen inleveren. Alle binnengekomen
goederen moeten uitgezocht worden. Dat is een heel werk, maar Rob en Jozef
zijn hier goed in. Ook de gastvrouwen zoeken goederen uit als ze geen cliënt
hebben. Gordijnen en hoeslakens worden gemeten en opgevouwen door Naema
en Lahida. Marleen controleert dekbedden en ander linnengoed. We willen
immers geen smoezelige spullen aan onze cliënten geven. Vieze dekbedden
gaan in onze wasmachine. Nico R. loopt intussen te sjouwen met zakken kleding
uit de containers (bij de Ark in Reeuwijk en de Pauluskerk), die Ernst en Thomas
geleegd hebben. Trap op naar de uitzoekkamer, waar Annie en Rijkje de kleding
sorteren. Een groot deel van de kleding gaat naar de winkel, waar cliënten

kleding mogen uitzoeken. Tynke doet de administratie en Karin en Remmie
helpen de cliënten. Trap af naar de grote container, waarin de overige kleding
gedaan wordt. Elke week komt een bedrijf de container legen. Die kleding wordt
verkocht. Het geld dat we daaarvoor krijgen hebben we hard nodig . De kosten
van onze nieuwe locatie zijn behoorlijk hoog en voorlopig moeten we het nog
doen zonder subsidie van de gemeente.
Gelukkig heeft de Rabobank ons een flink bedrag
geschonken voor de aankoop van een eigen
vrachtauto.
Regelmatig krijgen we (opknap)fietsen aangeboden.
Nic, Bart en Ab zijn onze fietsenmakers. Soms moet
er heel veel opgeknapt worden aan de fietsen. En dat
kost geld. Dat betekent dat we voor fietsen een
vergoeding moeten vragen.
Tussen de middag is het ons streven gezamenlijk te lunchen, maar de
werkzaamheden laten dat niet altijd toe. De middag is een herhaling van de
ochtend. Cliënten komen, zowel voor de meubel- als voor de kledingbank. Als de
vrachtauto’s met hun laatst opgehaalde goederen komen, moet alles een plekje
krijgen. Ondanks dat we iets meer ruimte hebben in deze locatie is het toch een
hele puzzel alles zo neer te zetten, dat het later terug te vinden is.
Langzamerhand komt er wel lijn in. En als alles naar tevredenheid van Jan staat,
gaan we in de kantine gezamenlijk wat drinken ter afsluiting van de dag.
Het is hard werken, maar de voldoening is groot.
Natuurlijk mogen we de woensdaggroep bestaat uit Joke, Hanny, Liesje, Ada,
Mirjam, Christa, Tessa en Anna Maria niet vergeten. Zij verzorgen de kleding en
ontvangen cliënten in onze kledingwinkel op de woensdagmiddag.
Wiets, we wensen jou het allerbeste.
Komen en gaan van vrijwilligers.
De Non-foodbank draait geheel op vrijwilligers. Een grote diversiteit van mensen.
Gepensioneerden, en mensen die hun baan kwijt raakten, maar nog wel moeten
solliciteren. Marleen zien we gelukkig weer regelmatig en ook Monique is terug
van weggeweest. Coen heeft een baan gevonden en Marwin heeft wegens
lichamelijke klachten het werk als vrijwilliger moeten opgeven. We zijn heel blij
met de komst van Marit als gastvrouw en Coen van der
Sar als bijrijder.
Wie we wel heel erg missen, is Anton. Anton heeft een
zware hartoperatie ondergaan en moest lang in het
ziekenhuis blijven. Gelukkig is hij na 3! maanden weer
thuis om op te knappen. Wij wensen hem heel veel
geduld en sterkte. Fijn dat hij bij de officiële opening
aanwezig kon zijn.

Helaas moest de meubelbank onlangs een aantal weken sluiten, omdat een groot
aantal vrijwilligers ( dat heb je met die pensionado’s) tegelijk met vakantie ging
en er te weinig mensen overbleven. Momenteel zoeken we nog een kleermaker
en een bestuurslid fondsenverwerving/public relations. En omdat we de
meubelbank vaker open willen stellen een Logistiek Planner, die het brengen en
ophalen van goederen voor een andere dag dan dinsdag (woensdag?) kan
regelen.

Rabobankfietstocht
Wat een prachtig fietsweer was het tijdens de rabobankfietstocht op 30 juni! Je
kon kiezen uit 15 of 30 km. Voor elke 15 km kreeg de organisatie 5 euro en voor
30 km 10 euro. De opbrengst was 85 euro. Dank jullie wel voor jullie
enthousiasme om mee te doen aan de fietstocht.

Afscheid van de huidige voorzitter Gerard Schotanus
Op zaterdag 13 oktober, de dag van de
officiële opening van de nieuwe locatie, heeft
Gerard Schotanus afscheid genomen als
voorzitter van de NFB. 3 jaar heeft hij het
voorzitterschap ad interim vervuld, waarin hij
2 verhuizingen heeft meegemaakt. Eerst van
het Stationsplein naar de Baanderij en
vervolgens van de Baanderij naar de Johan
den Haenstraat. Wat heeft hij een tijd in de
NFB gestoken! We zijn hem veel dank
verschuldigd. Gerard, het allerbeste gewenst.

Welkom aan de nieuwe voorzitter Klaas Bolt
Op de valreep kunnen wij meedelen dat Klaas Bolt aangegeven heeft onze
nieuwe voorzitter te willen worden. We heten hem van harte welkom en hopen
op een goede samenwerking.

Website: www.Nonfoodbankgouda.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Nonfoodbankgouda.e.o

