
 

Veranderingen in bestuur 

Nadat we in december 2019 onze nieuwe 

voorzitter Cees van Dam mochten 

verwelkomen is er nu weer verandering in het 

bestuur. Ik (Marijke) zal stoppen met de 

functie vrijwilligerscoördinator. Sinds januari 

2016 heb ik deze functie met veel plezier 

gedaan. Doordat ik nu alweer 2 jaar een 

andere baan ernaast heb merk ik dat ik tijd 

tekort kom om het werk goed te doen. Daarom 

heb ik besloten om deze functie neer te 

leggen. Degene die in de avond actief zijn 

zullen mij zeker nog gaan zien, want ik blijf 

vrijwilliger. 

Alissa Bakker zal mijn functie gaan 

overnemen. Velen van jullie zullen haar al 

kennen, omdat ze zowel overdag als in de 

avond vaak als vrijwilliger werkzaam is. Zij zal 

ook voor Nella de planning gaan overnemen. 

Hieronder zal ze zich voorstellen. 

 

Namens Nella 

Op 11 maart j.l. ben ik opgenomen in het 

ziekenhuis, na allerlei onderzoeken bleek een 

operatie noodzakelijk. Omdat het ziekenhuis 

in gereedheid werd gebracht voor de grote 

toestroom van corona-patiënten mocht ik al 

snel weer naar huis. Nu, na bijna 2 maanden 

ben ik weer hersteld 

Toen ik een week thuis was is Cor van de trap 

gevallen en heeft zijn ribben gekneusd, ook 

met hem gaat het weer goed. 

 

We willen jullie hartelijk bedanken voor de 

kaarten die we hebben gekregen. 

 

Voor mijn ziekenhuisopname had ik aan het 

bestuur al te kennen gegeven dat ik  mijn 

taken ging afbouwen bij de voedselbank. 

Vanaf de oprichting  in 2006  heb ik mij met 

liefde in gezet voor de cliënten en de 

organisatie. 

Ik had niet voorzien dat door mijn ziekte en de 

corona-crisis ik jullie al zo lang niet zou zien. 

Hoe ik een en ander vorm ga geven na de 

crisis ga ik samen met het bestuur over in 

gesprek. 

  

 

Nieuwe vrijwilligerscoördinator 
Zoals Marijke hierboven al 

vertelde, hoop ik vanaf het 

verschijnen van deze 

nieuwsbrief haar taken over te 

nemen. Ook hoop ik op termijn 

de planning van Jan en Nella 

van der Sluys over te nemen. U 

zult mijn naam dus steeds vaker gaan 

tegenkomen onder mails.  Ik woon in Nieuwe-

Tonge in de pastorie naast de kerk aan de 

Westdijk. Toen we vorig jaar januari op Flakkee 

kwamen wonen ben ik al gauw gestopt met 

mijn werk op de PABO in Gouda (dat was erg 

ver weg) en sindsdien doe ik allerlei 
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vrijwilligerswerk in onze kerkelijke gemeente 

en daarbuiten. Dat bevalt me erg goed. Sinds 

april vorig jaar ben ik vrijwilliger bij de 

Voedselbank. Meestal ben ik er ’s middags en 

’s avonds. Ik vind het mooi om vanaf nu ook 

als bestuurslid wat te kunnen betekenen. Ik 

hoop dat u mij een beetje helpt om een goede 

vrijwilligerscoördinator te zijn: laat u het mij 

weten als u (langere tijd) ziek bent of als u 

vragen/tips/opmerkingen hebt? Dat kan via 

het mailadres waarmee u tot nu toe Marijke 

bereikte: vrijwilligers@voedselbankgo.nl. Ik 

hoop op een goede samenwerking en daar heb 

ik alle vertrouwen in!

Werkzaamheden in de loods tijdens corona-crisis
Sinds de uitbraak van het coronavirus in 

maart ontsmetten we onze handen en de 

deurklink voordat we de loods ingaan en doen 

we ook buiten de deur al handschoenen aan. 

Dat zullen we nog wel een tijdje moeten 

volhouden. We hebben eerst gewerkt met 

minder mensen tegelijk in de loods om zo 

meer afstand te kunnen bewaren. Een week 

later hebben we vanwege de strengere 

maatregelen vanuit de overheid al moeten 

zoeken naar een nieuwe vorm. We gingen 

pakketten uitdelen in de vorm van een drive-

in. Dit doen we nog steeds en zullen we 

blijven doen totdat het weer veilig en 

toegestaan is om de pakketten in de loods 

weer door de mensen zelf te laten ophalen.  

Het was wel even aanpassen wat de 

werkzaamheden betreft. Vooral overdag geeft 

het meer werk. De niet gekoelde producten 

worden in de middag al in dozen ingepakt. De 

dozen werden gesponsord door Flakkee 

Verhuizers. In de avond worden de gekoelde 

producten in dozen gepakt. De cliënten rijden 

een rondje op de parkeerplaats. Bij een eerste 

stop melden ze zich en bij de volgende stop  

(de garagedeur) krijgen ze hun pakket in hun 

auto gezet. Vanaf komende woensdag passen 

we de werkzaamheden aan door ook de 

‘warme kant’ in de avond te gaan vullen. Zo 

kunnen we de werkdruk van de dag weer wat 

naar beneden krijgen. Dit is nodig omdat een 

aantal vrijwilligers die ons de laatste weken 

overdag hebben geholpen nu hun eigen baan 

weer kunnen oppakken. Ook zullen de 

cliënten vanaf woensdag zelf hun pakket in de 

auto gaan zetten. Er zijn natuurlijk 

vrijwilligers die, vanwege hun werk in de zorg 

of omdat ze tot een risicogroep behoren, zich 

niet kunnen inzetten gedurende deze periode. 

We zijn dankbaar dat we toch steeds weer 

genoeg mensen hadden om het werk klaar te 

krijgen. En ook in de loods geldt natuurlijk de 

1,5 meter afstand. Voor de chauffeurs was die 

1,5 meter afstand natuurlijk niet haalbaar in 

de bus, maar ze kwamen zelf met de 

oplossing om hun vrouw als 2e persoon mee 

te nemen. Zo kunnen toch de ritten gereden 

worden om de producten voor de cliënten te 

halen. Met dank aan hun vrouwen.   
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Hemelvaartsdag en Pinksteren 

Op donderdag 21 mei Hemelvaartsdag zal er 

geen uitgifte zijn. Deze wordt verplaatst naar 

woensdag 20 mei. 

Omdat we in deze coronatijd extra giften 

hebben gekregen lijkt het ons leuk om de 

cliënten te verrassen met een feestelijk pakketje 

van de Mekkerstee. Zo kunnen we ook helpen 

lokale ondernemers te steunen. Het pakketje 

zullen we donderdag 28 mei voor Pinksteren 

aan de cliënten meegeven.  

 

 

 

 

 

Opbrengst diverse acties 

DE punten 

Tot en met januari zij er DE punten 

verzameld. Deze zijn door de Lions omgezet 

in pakken koffie. Deze keer mochten we 1570 

pakken koffie in ontvangst nemen. Dit is een 

mooie opbrengst waardoor onze cliënten 

kunnen genieten van een heerlijk bakje koffie. 

 

Actie van ING 

Iedereen bedankt voor 

hun stem voor de 

Voedselbank bij de actie 

van ING. We hebben 

zoveel stemmen 

binnengehaald, zodat we 

een cheque van  

€ 1.000,-  

 

in ontvangst mochten nemen.  

Omdat de Corona al was uitgebroken, werd de 

cheque bij onze penningmeester Martin thuis 

overhandigd. 

 

Pluspakketten 

Er zijn ook dit jaar veel zegels gespaard voor 

pluspakketten voor de Voedselbank. We 

mochten 205 pluspakketten in ontvangst 

nemen. 

 

Verbouwing AH Sommelsdijk 

De verbouwing van AH Sommelsdijk heeft ons 

veel verse producten opgeleverd. Onze 

cliënten konden een rijk pakket meenemen 

met o.a. lekker veel zuivel.

 

 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet!! 

Nella, Alissa en Marijke 
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