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Allereerst onze grootse waardering voor ons team dat iedere dag  weer klaarstaat voor de armste in 
Stad en Ommeland! A.s. vrijdag zingen we ook voor jullie  uit volle borst “’t het nog nooit zo donker west 
of het wordt altied wel weer licht” van Ede Staal. 
 
Onze bedrijfsleiding, bestuurders, stichting  Present, automatiseerder Jan Roeland en nu ook studenten 
zijn druk om de bezorgdienst voor te bereiden. Ze liggen op schema, maar blijft hard werken om alles 
op tijd klaar te hebben. 
 
Ons vrijwilligerskorps is nog voldoende intact, ook de chauffeursgroep blijft zich inzetten voor onze 
doelgroep. Vooral voor de extra werkzaamheden hebben we nu studenten ingeschakeld via de 
studentenverenging Albertus Magnus. De snelheid waarmee ze studenten leveren en het enthousiasme 
in hun werkuitvoering is fantastisch om te zien.  
 
Het kabinet (staatssecretaris Tamara van Ark) heeft de Voedselbanken vier miljoen toegezegd. 
Gevraagd was  door VBN een bedrag van negen miljoen. Het geld komt in het calamiteitenfonds van 
VBN. Voedselbanken die financiële steun nodig hebben, kunnen hieruit putten. Vooralsnog hoeven wij 
hier geen beroep op te doen, omdat de voedselvoorziening nog ruimschoots op peil is. Omdat we een 
succesvolle maaltijdenactie hebben gevoerd en nog reserves hebben. Er zijn nu 17 Voedselbaken dicht 
en ook enkele  distributiecentra. 
 
VBN heeft naar aanleiding van veel vragen meer informatie gegeven over het dragen van latex 
handschoenen. Het dragen van handschoenen geeft een gevoel van veiligheid aan de gebruiker. Het 
is echter in de praktijk een schijnveiligheid en helpt niet tegen besmetting of  de verspreiding van het 
coronavirus. Deze besmetting gaat namelijk via hoesten en niezen: het virus lift mee op de 
vochtdruppels die uitgehoest worden. Alle besmetting die daarmee op je handen komt, zal ook op je 
handschoen komen en kan even gemakkelijk worden doorgegeven. In de praktijk wordt gezien dat het 
dragen van handschoenen het regelmatig goed wassen van de handen wordt overgeslagen en dat  
laatste is juist zo belangrijk! 
 
Waarom dragen wij geen mondkapjes? VBN: Het RIVM adviseert alleen mondmaskers voor medisch 
personeel. Het dragen van mondmaskers lijkt in de openbare ruimte geen meerwaarde te hebben boven 
een goede hoest- en handhygiëne en het bewaren van 1,5 meter afstand tot andere personen. Dus 
werken wij zonder mondmasker, zonder veiligheidsbril en zonder handschoenen. Maar je bent er 
natuurlijk volkomen vrij in dat wel te doen. 
 
Na de mooie aanbieding van de Koninklijke Landmacht van gisteren heeft een theateractrice uit de stad 
het voor elkaar gekregen om maar liefst 110 pakketten van de streekboer aan ons te leveren met een 
winkelwaarde van € 40 per voedselpakket. Sponsor is de Rabobank. 
 
Heel veel aanbod van vrijwilligers, waaronder ook 2e Kamerlid voor de CU Stieneke van der Graaf uit 
Groningen. Zij komt zaterdag helpen. 
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