
 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2021  

 

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u PRAKKIE HOOFDDORP heeft geholpen met één of meerdere 

donaties. Onze dank daarvoor! 

 

De afgelopen maand hebben wij dankzij vele gulle donaties onze leden mogen verblijden met 

prachtige producten.  

 

- Dankzij Bakkerij Gorthuis hebben wij elke woensdag brood kunnen uitdelen en op 

oudejaarsdag hebben wij zelfs 1000 oliebollen mogen weggeven, wat geweldig! 

- Managers van World Wide Technology hebben onderling geld ingezameld waardoor 

wij 30 kerstpakketten hebben kunnen verloten. En al het personeel van World Wide 

Technology in Oude Meer heeft bij het ophalen van hun eigen kerstpakket producten 

ingeleverd die wij aan onze minima leden hebben mogen uitdelen. De dankbaarheid 

daarvoor is groot! 

- Een lokale particulier (Wim en Marike van der Heijden) heeft voor PRAKKIE 

HOOFDDORP bij de Makro schoonmaakmiddelen, douchegel, hagelslag en 

banketstaven ingeslagen. Dit zijn producten die voor veel van onze leden echt een 

aanslag is in hun maandelijkse budget, en daardoor erg gewaardeerd door de leden! 

- Rabobank heeft met hun actie “De Rabox” 30 kerstpakketten geschonken die wij 

konden verloten onder de minima leden. Ook hier is de dankbaarheid erg groot. 

 

De komende periode willen wij ons richten op meer naamsbekendheid. Het is ons nog duidelijker 

geworden hoe groot verborgen armoede is in de Haarlemmermeer en de drempel om daardoor om 

hulp te zoeken/ te krijgen is een feit. Nog niet elke hulpbehoevende en welwillende donateur weet ons 

te vinden. We willen de mensen in Hoofddorp en omgeving duidelijk maken dat schaamte niet nodig 

is, immers we kunnen allemaal in de positie komen waarbij het financieel problematisch wordt. Wij 

van PRAKKIE HOOFDDORP dragen hen een warm hart toe en helpen graag door donaties in te 

zamelen en voedselpakketten uit te delen. 

 

We zoeken ook nieuwe donateurs. De aantal donaties van particulieren neemt na de kerstdagen 

helaas af. We zijn nu vooral zoekende naar winkeliers/bedrijven die ons structureel kunnen 

ondersteunen met gezonde levensmiddelen. In het kader van durf te vragen, heeft u of kent u een 

ingang voor een donatie van een groentewinkel/boer/man, dan vernemen wij dat heel graag. 

 

Mocht u vanuit uw bedrijf of privé omgeving nogmaals een donatie willen doen voor PRAKKIE 

HOOFDDORP dan horen wij dat graag! Ons team maar vooral onze leden die het goed kunnen 

gebruiken maakt u daar erg gelukkig mee. 

 

Warme groet, 

team PRAKKIE HOOFDDORP 

 

Ronald en Miranda Dekker 

0641329368 

Birkholm 88 

2133 CH Hoofddorp 

prakkiehoofddorp@gmail.com 

https://prakkiehoofddorp.wixsite.com/hulp 


