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Voedselpakketten
Elke maand zijn er 92 voedselpakketten uitgedeeld. Deze pakketten werden uitgedeeld door de twee
kerken die we vanaf het begin al steunen.
De pakketten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
Geel
1 - 4 personen
t.w.v. €7,50
Blauw
5 - 7 personen
t.w.v. €11,00
Rood
8 - 10 personen
t.w.v. €14,50
Er zijn iedere maand 63 gele, 26 blauwe en 3 rode pakketten uitgedeeld.
Evangelisatie: Drie Koningen
In januari wordt Drie Koningen gevierd in de Dominicaanse Republiek en daarom is er 11 januari feest
gevierd met kinderen uit de wijk Maria Auxiliadora, met leuke activiteiten, lekkere versnaperingen en
cadeautjes.
Noodhulpactie Santo
In oktober 2019 hebben we via e-mail een oproep gedaan om geld in te zamelen voor Santo en
Iluminada, een voorgangersechtpaar. Santo lijdt aan de ziekte van Parkinson en Iluminada draagt de
volledige zorg voor hem, wat erg zwaar is. In 2019 werd Santo getroffen door een beroerte, waardoor
hij uit bed viel. Vervolgens durfde hij niet meer in het vrij hoge bed te slapen, en sliep daarom op een
matras op de grond in de kerk.
Wij hebben voor het echtpaar in 2019 en 2020 in totaal €1025,- ingezameld.
In 2019 hebben we daarvan een lager bed kunnen kopen. Ook konden we beddengoed en een plastic
beschermhoes voor de matras erbij leveren. Omdat de wasmachine van Iluminada het niet goed
deed, en ze wel regelmatig een was moet draaien i.v.m. de ziekte van haar man, hebben we ook een
nieuwe wasmachine gekocht. En we hebben haar een riem/band gegeven voor haar rug, om het tillen
van haar man wat te verlichten. Verder hebben we nog een aantal keren een voedselpakket,
medicijnen en incontinentiemateriaal bij het echtpaar kunnen brengen.
In 2020 hebben we het echtpaar tot en met juli nog kunnen helpen met medicatie, boodschappen,
zeep, handschoentjes en incontinentiemateriaal.
Noodhulpactie Extra voedselpakketten
Naast de 92 pakketten die wij standaard iedere maand uitdelen hebben we in verband met de
coronacrisis ook geld ingezameld voor extra voedselpakketten.
In 2020 is er in totaal €4180 ingezameld voor extra pakketten.
Door deze inzameling hebben we 12 extra uitdeelrondes kunnen doen in 2020. In totaal waren dit 384
pakketten. De pakketten hadden een waarde van ongeveer 10 euro per pakket. De pakketten zijn
uitgedeeld door de kerk in de Dominicaanse Republiek waar Tamara zelf bij is aangesloten.
De inzameling en extra uitdeelrondes zijn ook in 2021 doorgegaan.

Bezoek Dominicaanse Republiek
Van 6 december 2019 tot 8 juli 2020 is Tamara in La Vega, in de Dominicaanse Republiek geweest.
Vergaderingen:
Door de coronacrisis hebben er in 2020 geen fysieke vergaderingen plaatsgevonden. Wel is binnen
het bestuur altijd contact over lopende zaken via een groepsapp.
Acties en bijzondere giften
Naast de verschillende vaste donaties, eenmalige giften en collecten die wij mochten ontvangen,
willen wij graag deze acties en bijzondere giften uitlichten:
13 oktober

We ontvingen een gift van €68,40 uit het spaarbusje van de Vrouwenvereniging van
de Hervormde Gemeente Twijzelerheide.

19 november

We ontvingen een gift van €38,55 van Tamitha uit het spaarpotje dat zij voor The
Bread Basket in de winkel hebben staan.

Lopende acties
Sinds 2004 biedt The Bread Basket verschillende artikelen (zoals pennen en zelfgemaakte fotokaarten)
te koop aan via de website, de verkoopstand op markten, bij presentaties, enz.
Al vele jaren heeft Bakkerij Schotanus in Twijzelerheide een kleingeldpotje voor The Bread Basket bij
de kassa staan. In 2020 mochten we uit dit potje het mooie bedrag van €47,42 ontvangen.
In 2012 is webwinkel Tamitha.nl geopend. Deze webwinkel geeft 5% van het aankoopbedrag van
ieder verkocht artikel aan The Bread Basket.
Nieuwsbrief
We hebben nieuwsbrieven verstuurd op 19 januari, 3 april, 5 mei en 26 juni.
Om de privacy van de gezinnen die wij ondersteunen te waarborgen delen wij onze nieuwsbrief niet
op onze openbare website en Facebookpagina, maar alleen via e-mail aan diegenen die zich hiervoor
hebben ingeschreven. Men kan zich inschrijven voor deze e-mail nieuwsbrief via: www.breadbasket.nl
Ons actieteam heeft een eigen Facebookpagina. Deze pagina kan men volgen om op de hoogte te
blijven van de actuele acties.
Promotie
Onze website is te vinden op www.breadbasket.nl en bevat informatie over onze stichting.
In juli hebben wij een e-mail over The Bread Basket gestuurd naar kerken in de buurt van
Twijzelerheide.
Presentaties
Er is zijn dit jaar geen presentaties gehouden.

