Nieuwsbrief zomer 2017.
Beste mensen,
Tijden veranderen, ook zo om ons heen bij de Stichting.
Met de oprichting in 1981 waren wij één van de weinige stichtingen in Lelystad
die goederen en kleding inzamelden voor bevolkingsgroepen buiten onze
grenzen.

Verandering
Dit is in de loop van de jaren sterk veranderd en daarmee bedoel ik met name
het inzamelen. Buiten de andere organisaties zoals Het
Leger des Heils en de Groene Sluis die ook voor het
goede doel werken, zijn er een aantal commerciële
kringloopwinkels bij gekomen. Dit scheelt ons
inkomsten. De snuffelmarkten die wij 4 maal per jaar
houden brengen financieel minder op. Natuurlijk zijn we blij met iedere euro
die binnenkomt, maar ook de Stichting heeft zijn maandelijkse vaste lasten.
Door dit alles hebben wij de transporten tot twee per jaar moeten
terugbrengen.

Vrijwilligers
In de vele jaren die wij als Stichting bestaan zijn er nog
altijd vrijwilligers van het eerste uur actief. Samen met de
andere vrijwilligers wordt er altijd hard gewerkt. Een
compliment is dan ook zeker op zijn plaats. Dit heeft een
keerzijde, een mens wordt er niet jonger op. Wat zou het
mooi zijn als er wat jongere mensen zich zouden aanmelden om voor ons
goede doel vrijwilligerswerk te gaan doen!

Transport
Dit voorjaar hebben wij ons eerste transport van
dit jaar kunnen realiseren. Janny in Marghita heeft
wederom 90 kubieke meter of wel 8000 kg aan
goederen en kleding ontvangen. Janny was daar
weer heel blij mee en vanuit het ziekenhuis daar
hebben wij een prachtige bedankbrief van het
managementteam ontvangen.
Voor oktober staat het tweede transport gepland.

Bestuurlijke zaken
Binnen het bestuur hebben er wat mutaties
plaatsgevonden.
Tineke Grimbergen heeft te kennen gegeven om na vele
jaren te stoppen als bestuurslid maar ook haar
coördinerende taken neer te leggen. Van mijn kant kan
ik niet anders dan haar bedanken voor de vele
werkzaamheden die zij al die jaren heeft uitgevoerd.
Ook ikzelf heb om persoonlijke reden mijn voorzitterschap overgedragen aan
Hans van Onzen. Ik neem zoals ik vele jaren heb gedaan het secretariaat weer
van Hans over.

En verder..
Rest mij nog om de zieke vrijwilligers heel veel sterkte te wensen.
Ik wens u een fijne zomer toe.
Nico van Sandwijk

