NIEUWSBRIEF

02-02-2021

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u PRAKKIE HOOFDDORP heeft geholpen met één of meerdere
donaties. Onze dank daarvoor!
De afgelopen maand hebben wij dankzij meerdere donaties onze leden wederom mogen verblijden
met prachtige producten.
- Dankzij Bakkerij Gorthuis delen wij elke woensdag brood uit.
- Supermarkt Hoogvliet in Hoofddorp waar wij enkele donaties van hebben gehad.
- Een lokale particulier (Vervelia Molheld) heeft een mooie bedrag ingezameld in haar familie en
vriendenkring en heeft daarvoor boodschappen gedaan dit werd door ons als Team PRAKKIE
HOOFDDORP en door de leden erg gewaardeerd !
- Ook willen wij Tim Keller bedanken voor de mooie visitekaartjes die hij voor ons gemaakt heeft.
Deze kunnen wij gebruiken bij nieuwe maar ook bestaande donateurs. Wij als Team zijn hier heel blij
mee.
- Bakkerij ’t Stoepje (John de Graaf) die het overgebleven brood van de zaterdagmarkt doneert.
- Kinepolis Hoofddorp die in verband met de sluiting van de bioscoop chips en snoep gedoneerd
heeft. Zo ook Action Zwanenburg en Blokker Haarlem.
- Vorige week (27 januari) kregen wij namens Aardappelhandel en sorteerbedrijf Kranenburg B.V.
een prachtige donatie aardappels aangeboden. 500 kilo om te verdelen onder de gezinnen. Een
geweldige donatie.
De komende periode willen wij ons nog meer gaan richten op onze naamsbekendheid. De verborgen
armoede is in de Haarlemmermeer is groter als we twee maanden geleden dachten, toen we gestart
zijn met Prakkie Hoofddorp. Wij krijgen steeds meer aanvragen van gezinnen die onze hulp hard
nodig hebben. Er zijn helaas veel mensen die niet voor een verstrekking van de Voedselbank in
aanmerking komen. Omdat zij door bijvoorbeeld een nul uren contract in Corona tijd geen inkomen
hebben. Of omdat zij na een scheiding te maken hebben met een papierwinkel wat tot veel vertraging
zorgt, en dus financiële zorgen geeft. En niemand mag naar onze mening zonder eten zitten.
Deze gezinnen vallen helaas niet alleen buiten de boot voor wat betreft een Voedselbank
verstrekking. Ook andere deuren blijven voor hen gesloten. Te denken aan bijzondere bijstand vanuit
de gemeente, of stichting Leergeld. Deze mensen hebben het zwaar om hun hoofd boven water te
houden. 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 daarom nog steeds nieuwe donateurs.
De aantal donaties van particulieren neemt na de feestdagen helaas af.
We zijn nu vooral zoekende naar winkeliers/bedrijven die ons structureel kunnen ondersteunen met
gezonde levensmiddelen. 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.
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