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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 kunnen.
- Supermarkt Hoogvliet en Dirk van de Broek in Hoofddorp waar wij enkele donaties van hebben gehad.
- 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 flesjes drinken gedoneerd heeft.

Deze maand waren wij precies vier maanden bezig. In november 2020 kreeg de Facebookgroep PRAKKIE
HOOFDDORP een hele andere wending. Van het plaatsen en op laten halen van de “Prakkies” gingen we leden in de
“verborgen armoede” elke week voorzien van groente en fruit. Dit varieerde van snijbonen tot mandarijnen tot
avocado’s etc. Groente en fruit werd steeds lastiger om als donatie te ontvangen. Daar moeten wij echt veel moeite
voor doen. Daarom proberen wij de leden toch elke week weer te helpen met een tas(je) houdbare levensmiddelen.
Gesteund door enkele middenstanders en particulieren uit de Haarlemmermeer is dit tot nu toe nog wekelijks
gelukt. Al raakt de voorraad wel een beetje op nu. Maar we geven niet op en willen de gezinnen blijven helpen. Dit
omdat het echt nodig is. De gezinnen die zich wekelijks aanmelden om een pakket te ontvangen komen veelal niet
in aanmerking voor de voedselbank of andere hulp. Soms verdienen ze net € 2,00 te veel om recht te hebben op een
voedselpakket bij de voedselbank. Het is schrijnend te zien dat ook in de Haarlemmermeer zoveel “Verborgen
Armoede” heerst. Daarom is alle hulp nog steeds welkom.

Onze eerste mijlpaal !!
Achter de schermen werd er de laatste twee maanden hard gewerkt om te realiseren dat we een Stichting konden
worden. En dit is gelukt ! Met dank aan een mooie donatie van NOVITARIUS aan de Hoofdweg te Hoofddorp. Op
vrijdag 26 maart is de akte ondertekend en zijn wij officieel Stichting PRAKKIE HOOFDDORP. Wij hopen doordat we
nu een stichting zijn meer donaties en/of giften binnen kunnen krijgen waardoor wij nog meer gezinnen kunnen
helpen. De aanvraag van het KVK dossiernummer is ondertussen afgerond en we zijn dus ingeschreven. De
aanvraag van het rekeningnummer is in behandeling. Wij hopen dat deze snel volgt.

Vooruitblik !!
Er is ons al een mooie toezegging gedaan een donatie van € 500,-. Deze ontvangen wij zodra het rekeningnummer
geopend is.
Ook zijn wij bezig met een toezegging van verse Groente en Fruit, hierover meer nieuws in de volgende nieuwsbrief.

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