
Heeft u behoefte aan een luisterend 
oor, heeft u extra hulp nodig of 
misschien wilt u juist iemand helpen? 

Bel met het contactpunt van de coalitie 
ZamenEen op telefoonnummer:

088-2802802 
www.zamen-een.nl
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Beschermingsmiddelen van 
 scholen naar huisartsen
‘Wat een toffe actie’. Huisarts 
Paul Kemps reageerde enthou-
siast over de beschermings-
middelen die bij de huisart-
senpraktijk in Swifterbant 
werden afgeleverd: 150 labora-
toriumjassen, handschoenen, 
veiligheidsbrillen en ontsmet-
tingsmiddelen. Het aanbod 
kwam van het Almere College 
en Ichthus College in Dronten, 
die contact zochten met het 
Contactpunt van ZamenEen 
voor een goede bestemming.

Het idee kwam van Claudia van 
der Vegt van het Samenwer-
kingsverband Voortgezet On-
derwijs. ‘Beschermingsmidde-
len die voor de scheikundeles 
worden gebruikt komen nu heel 
goed van pas bij de huisartsen 

vernamen we. Via de website 
van de gemeente Dronten 
kwam ik bij het Contact punt 
van ZamenEen uit, die de ver-
binding met de huisartsenprak-
tijk heeft gelegd.’

De scholen zorgden er eerst 
nog voor dat de laboratorium-
jassen keurig gestoomd en in 
geseald plastic werden klaar-
gezet. Via het Contactpunt 
werd inmiddels ook vervoer 

geregeld naar de huisartsen-
praktijk in Swifterbant. Huisarts 
Paul Kemps en zijn collega’s 
ontvingen de spullen met open 
armen. ‘Hartelijk dank aan de 
scholen voor dit geweldige 

initiatief. De spullen komen op 
de plek waar het nodig is. Er is 
een centraal punt waar afhan-
kelijke van de vraag huisartsen 
maar ook zorginstellingen 
spullen uitwisselen. We zorgen 
dat het goed terecht komt. Dat 
kan in Flevoland zijn maar ook 
daarbuiten. Een gedeelte 
wordt direct al gebruikt bij het 
Corona spreekuur in Dronten.’

Voorzorgsmaatregelen
Zelf kan huisarts Paul Kemps de 
situatie rond het coronavirus 
nog overzien. ‘Het valt hier in 
onze praktijk nog mee. We red-
den het nu nog wel maar nemen 
uiteraard onze voorzorgsmaat-
regelen. Je kunt maar beter 
voorbereid zijn op de eventuele 
piek die nog gaat komen.’

ZamenEen is een initiatief van Seniorennetwerk De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel. Ook meedoen? Wil je als organisatie ook meedoen met 
onze coalitie, dan kan dat. Achtergrondinformatie over het samenwerkings convenant is te  vinden op www.zamen-een.nl. Geïnteresseerd? Stuur dan 
een e-mail naar aanmelden@zamen-een.nl en we nemen contact met je op. Voel jij je wel eens eenzaam en wil je daar eens over praten? Bel dan met 
het  Contactpunt ZamenEen op 088 – 2802802, op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 19.00 uur. Wij zorgen er voor dat je in contact komt met de 
juiste mensen die je verder kunnen  helpen. Tips, suggesties of een bijdrage leveren aan het ZamenEen Journaal? Mail dan naar info@zamen-een.nl.

www.zamen-een.nl Facebook: zameneen

Hartverwarmende hulp voor Voedselbank

Frits Rutgers benadrukt dat je 
je echt niet hoeft te schamen 
om in deze periode een beroep 
te doen op de Voedselbank. 
‘Elke huishouden kan er in 
deze rare tijd zomaar mee te 
maken krijgen, dat je de eind-
jes niet meer aan elkaar kunt 
knopen. Trek dus echt aan de 

bel wanneer je in de proble-
men komt. Laten we daarnaast 
voorkomen dat er geen voed-
sel weggegooid en verspild 
wordt, er zijn mensen die het 
goed kunnen gebruiken. Zo 
krijgen we ook hulp van de 
agrariërs die ons van voedsel 
voorzien.’

Corona-uitbraak
Direct na de corona-uitbraak 
moesten er direct nog strenge-
re hygiënische maatregelen 
genomen worden, vooral om 
het virus niet via menselijk con-
tact te verspreiden. Maximaal 3 
personen per 5 minuten mogen 
om de beurt naar binnen. Wie 
zich niet lekker voelt kan, bij 
uitzondering, door iemand an-
ders laten afhalen. Daarnaast is 

er voor bijzondere gevallen een 
kleine bezorgdienst.
Frits Rutgers: ‘Misschien moe-
ten we er straks wanneer er 
meer mensen ziek thuis zijn 
wel naartoe dat we nog meer 
thuis gaan bezorgen. In sterke 
papieren zakken die we bij de 
deur kunnen achterlaten bij-
voorbeeld. We zijn ook nog op 
zoek naar een bedrijf dat snel 
al onze 150 kratten kan 
schoonspuiten, bij deze een 
oproep.’

Voedselinzameling
De kerken kwamen in actie en 
organiseerden een voedselin-
zameling op vaste punten. Vas-
te inleveradressen in Dronten 
zijn (tussen 9.00 – 21.00 uur): 
Manegelaan 63, De Reiger 20, 
Golfresidentie 2, Kleermakers-
gilde 65, Euro singel 166. In te 
leveren producten: pasta, rijst, 
blikgroenten, koffie, wasmiddel 
en (andere) houdbare produc-
ten.
In Swifterbant doen de Protes-
tantse Gemeente en Willibrord 

parochie dat elke donderdag 
van 9.00 tot 18.00 uur in De 
Hoeksteen met een veilige 
looproute. In Biddinghuizen 
heeft Inloophuis De Kans inza-
melpunten georganiseerd: 
 Waterkant 45, Scoutingpad 10, 
Gerstehof 5, Plein 10, De Hooi-
berg 22, Lucernehof 54.

Contactpunt
Wie gebruik wil maken van de 
Voedselbank kan hiervoor ook 
contact opnemen met het 
Contacpunt ZamenEen:  
088-2802802 of  
info@zamen-een.nl.

Soms is er meer nodig 
dan voedsel
Onder de noemer ‘Warme 
Kansrijke Voedselbank’ wer-
ken Voedselbank, Meerpaal 
Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening nauw samen 
bij de intake van nieuwe 
klanten. Het project is opge-
zet door een werkgroep 
vanuit Burgers in de Knel. 
Naast voedsel is meestal 
meer nodig voor een klant 
om weer op eigen benen te 
kunnen staan. Een warm 
welkomstgesprek vindt nu 
even niet in de Voedselbank 
zelf plaats. Risicoloos con-
tact kan ook via Whatsapp 
met een beeldverbinding of 
telefonisch. Wanneer ie-
mand niet over digitale mid-
delen beschikt kan er op 
veilige afstand bij het woon-
adres een gesprek plaatsvin-
den over wat de klant nog 
meer nodig heeft dan voed-
sel. Want daar is de extra 
ondersteuning via de 
 Warme Kansrijke Voedsel-
bank op gericht.

Normaal verzorgt de Voedselbank in Dronten gemiddeld 150 
pakketten voor 450 personen. Een hele logistieke operatie, die 
ook onder de huidige omstandigheden gewoon doorgaat. ‘En 
dat lukt, de uitdagingen waarvoor we staan lossen we op, wat 
dat betreft leven we van week tot week’, zegt Frits Rutgers, 
voorzitter van de Voedselbank. ‘En de hulp die we krijgen is 
hartverwarmend. Samen gaan we het doen’.


