
Beste Vrijwilligers, 
Op 22 april ’20,  zijn we weer toegesproken door onze minister president Rutte. 
Ondanks het feit dat we met ons allen ons best doen om de besmettingen met het 
Covid-19 virus te voorkomen blijven voor het overgrote deel de genomen 
maatregelen van kracht. 
Ook voor de voedselbank GO zal er niet veel veranderen de komende weken. 
Wat inhoud dat de eerder genoemde door de Voedselbank GO genomen 
maatregelen ook de komende weken zullen moeten worden nageleefd. 
Het meest spijtig is dit misschien wel voor de vrijwilligers welke in de risicosfeer zitten 
deze, kunnen nog steeds niet worden ingezet voor het werk bij de voedselbank, en 
zullen dan ook niet worden ingepland. 
Als bestuur willen we aan een ieder toch onze dank overbrengen die er voor zorgen 
dat we ook met de aangepaste wijze ervoor zorgen dat de cliënten op 
donderdagavond toch de pakketten uitgereikt krijgen. 
  
Mede namens het bestuur van de voedselbank, blijf gezond en onze welgemeende 
en gezonde groet. 
  
  
Beste Cliënten, 
Op 22 april ’20,  zijn we weer toegesproken door onze minister president Rutte. 
Ondanks het feit dat we met ons allen ons best doen om de besmettingen met het 
Covid-19 virus te voorkomen blijven voor het overgrote deel de genomen 
maatregelen van kracht. 
Ook voor de voedselbank GO zal er niet veel veranderen de komende weken. 
Wat inhoud dat de eerder genoemde door de Voedselbank Go genomen 
maatregelen ook de komende weken zullen moeten worden nageleefd. 
Als bestuur willen we iedereen er op wijzen dat de wijze van uitgifte dus ongewijzigd 
blijft, dus in u voertuig zitten, alleen komen en bovenal zorg dat er plaats is voor uw 
pakket. 
Zoals u heeft gemerkt wordt het zgn. ”koude verse pakket” geleverd in een kunststof 
zak, wat ons enorm zou helpen als u in uw voertuig een krat plaatst waar wij deze 
kunnen inzetten. 
Vanuit de overheid hebben wij vernomen dat het Covid-19 virus geen lange periode 
hecht aan het karton van de verhuisdoos welke u wekelijks krijgt uitgereikt. Ons 
verzoek is dan ook om vanaf deze week de doos mee terug te nemen naar de 
Voedselbank en deze in te leveren, zodat wij deze kunnen gaan hergebruiken. 
  
Het bestuur van de voedselbank dankt u voor uw medewerking, blijf gezond en onze 
welgemeende en groet. 
 


