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Drukke tijden voor VLA
De afgelopen decembermaand bracht als van oudsher
veel reuring met zich mee. Daarnaast was er natuurlijk
de verbouwing van ons nieuwe pand aan de Steiger en
de verhuizing erheen. Een heel avontuur! We zijn nog
steeds druk bezig alles op zijn plaats te krijgen en de
laatste verbouwingen af te ronden.
Temidden van alle drukte willen we u laten weten dat
we erg dankbaar zijn voor alle steun en hulp die we
vanuit de kerkelijke gemeenten krijgen. Zonder uw hulp
zouden we het niet redden en zouden honderden
gezinnen in Almere in de kou blijven staan.
We hopen dat we het komende jaar op u kunnen blijven
rekenen! Heeft u vragen voor ons of wilt u iets weten,
dan kunt u ons gerust mailen
Vrienden van VLA
Onze oproep voor nieuwe donateurs in de vorige
nieuwsbrief hebben ons een aantal nieuwe vrienden
opgeleverd. Daar zijn we erg blij mee!
Tegelijkertijd zijn we op zoek naar meer mensen die ons
financieel willen steunen. Nu we verhuisd zijn, zijn onze
vaste kosten gestegen.Doe dus mee aan de actie
Vrienden van VLA en word donateur van het
VoedselLoket.
Voor 35 cent per dag helpt u een gezin met twee
kinderen aan hun basisboodschappen in de VLA
supermarkt en zorgt u ervoor dat ze een hulptraject
volgen zodat ze snel weer op eigen benen verder
kunnen. U kunt donateur worden door onze
machtigingskaart in te vullen of door ons periodiek te
steunen wanneer het u uitkomt.
Omdat we ANBI
geregistreerd zijn,
zijn alle giften aan
het VoedselLoket
aftrekbaar van de
belasting! Meer
informatie
hierover vindt u op
onze website

Kerken in actie voor VLA
Het VoedselLoket Almere is ooit
begonnen als een initiatief van
een aantal protestante kerken
in Almere. Hoewel we zo
langzamerhand zijn uitgegroeid
tot een algemeen gedragen
organisatie, is de jaarlijkse
vaste ondersteuning die we krijgen van de Protestantse
Gemeenten Almere nog steeds een van de kurken
waarop VLA drijft. Samen met alle acties die de
verschillende gemeenten houden om ons te steunen.
De afgelopen decembermaand werden we weer blij
verrast door de inzet vanuit kerkelijk Almere. Sommige
gemeenten zamelden levensmiddelen voor ons,
anderen hielden speciale collectes. Enkele kerken die
we speciaal willen bedanken zijn Levend Water, De
Wegwijzer, De Zuiderpoort, De Lichtboog, Goede Rede,
het Apostolisch Genootschap, Parousia en de Chinese
kerk.
Daarnaast willen we een aantal kerken in het zonnetje
zetten die zich onlangs hebben aangesloten bij de VLA
familie: de evangelische kerk Living Faith Assembly
Almere, de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste dagen (beter bekend als de Mormoonse kerk)
en de Zevende dag adventisten. Wees welkom in ons
midden! We vinden het fantastisch dat VLA zoveel
verschillende geloofschappen weet aan te spreken.
Verhuisd!
Het heeft bloed, zweet en
tranen gekost, maar het is
gelukt. Sinds enkele weken
zitten we in het nieuwe pand
aan de Steiger 122. Een zee
van ruimte vergeleken bij
ons eerdere pand! Het is nog
even wennen en hier en daar wat rommelig, maar er
wordt hard gewerkt om alles in orde te maken.
In ons nieuwe onderkomen hebben we meer ruimte dan
aan de Ambachtsmark. Dat is ook nodig omdat we vanaf
dit jaar niet langer gebruik kunnen maken van de
opslagruimte in Almere Hout waar alle meubels,
levensmiddelen en andere voorraden stonden. Vanaf nu
is alles onder één dak ondergebracht.
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Ook onze klanten zijn erg enthousiast over het nieuwe
pand. De pasuitgifte is niet langer gevestigd in een
donker hokje (het was eigenlijk een kastruimte), maar
heeft een prominente plek gekregen. Ook is er een
ontmoetingsruimte ingericht. Een gezellige plek waar
klanten even binnen kunnen lopen voor een kopje
koffie en een praatje. Vooral mensen die slecht ter been
zijn of van ver komen, maken er graag gebruik van.

Mocht u zich hiervoor alvast aan willen melden, stuur
dan een mail naar acties@voedselloketalmere.nl.
Vacatures
Momenteel hebben we diverse (vrijwilliger) vacatures.
 Allround ICT medewerker
 Bijrijder
 Conciërge
 Directiesecretaresse
 Medewerkers supermarkt (diverse functies)
 Medewerker Voorlichting
 Medewerkers Buitendienst Fondsenwerving

We kunnen niet genoeg benadrukken dat de verhuizing
nooit mogelijk geweest zou zijn zonder de steun van
onze donateurs. En van de vrijwilligers natuurlijk want
er moest van alles gebeuren: schilderen, timmeren,
inpakken, sjouwen, uitpakken, schoonmaken… Teveel
om op te noemen. Bedankt iedereen!

Kijk voor nog meer vacatures op onze website.
Meer manieren om ons te steunen:
 Like onze facebookpagina en deel onze berichten
met uw vrienden.
 Kadootje nodig? Ga eens langs VLA Kado op
Middenhof 64 in Almere Haven. U vindt er allerlei
nieuwe, goedkope spulletjes voor jong en oud. Er zit
vast ook iets voor u bij en de opbrengst van uw
aankoop gaat helemaal naar VLA.
 Heeft u kleding, huisraad of speelgoed over?
Doneer het aan VLA en wij zorgen ervoor dat het
een goede bestemming krijgt!

Supermarktacties
Onze VLA supermarkt vullen wij voor een groot
gedeelte met levensmiddelen ingezameld tijdens
supermarktacties.
U kunt helpen! Hoe?
 Door een of meerdere levensmiddelen te doneren
tijdens een winkelactie
 Door mee te helpen als vrijwilliger bij een actie.
Alleen of liever nog met een groep.

Biddag Gewas en Arbeid
Op woensdag 8 maart is de jaarlijkse Biddag voor
Gewas en Arbeid.

Wilt u zelf (of met uw gemeente, buurt of vereniging )
een steentje bijdragen? Stuur dan een mailtje naar
acties@voedselloketalmere.nl met de gegevens van u
zelf, uw gemeente, wijk of kerngroep. U kunt natuurlijk
ook zelf een inzamelingsactie opzetten. De handleiding
hiervoor vindt u op onze website

We zouden het erg op
prijs stellen als u deze
dag zou gebruiken om
wat extra aandacht te
geven aan de mensen in
Almere die in de
financiële problemen
zitten en hulp van VLA
nodig hebben.

Agenda Supermarktacties

De komende maanden zijn er
acties gepland op:






Vrijdag 10 en zaterdag 11
maart
Vrijdag 14 en zaterdag 14
april
Vrijdag 19 en zaterdag 20
mei
Vrijdag 30 juni en zaterdag 1
juli

VLA wenst u een hele fijne biddag

Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief ideeën of
suggesties dan houden wij ons aanbevolen.
Houdt u ons op de hoogte van uw activiteiten voor VLA?
Wij geven u graag tips hoe u ons kunt helpen!
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