
PCI Haarlemmerliede 2O2O
De PCI heeft het afgelopen jaar wederom geprobeerd mede zorg te dragen voor onze Dorpsge-
meenschap in Haarlemmerliede. Het werd helaas een heel bewogen jaar, vanwege de Coronapan-
demie! Door de lockdown werden velen onder ons extra getroffen. Activiteiten vielen weg en verdere
eenzaamheid lag op de loer. Als PCI zijn wrj in maart 2020 een belronde gestart om proberen men-
sen te bereiken en trachten vast te stellen hoe het met onze doelgroep gesteld is. Hierop hebben wij
veel positieve reacties gehad.

Rondom Pinksteren hebben wij, vergezeld van een op-
beurend kaartje, een bloeiend plantje bij een 70 tal men-
sen bezorgd. Tevens werden er kaarten verstuurd aan
mensen met een bindend verleden aan Haarlemmer-
liede. Ook hierop kregen wij vele positieve reacties.

Ja, en dan onze haast traditioneel geworden Kerstlunch voor onze doelgroep in Haarlemmerliede
en oud inwoners. Dat kon helaas gezien de Corona omstandigheden ook niet doorgaan.

Als PCI team hebben we daarom besloten om Kerstpakketten sa-
men te stellen en bij onze mensen langs te gaan brengen. Naar ver-
luidt is dat ook in goede aarde gevallen.
We hebben daarbij het voordeel gehad, dat het'[\4eerlandenfonds',
in de vorm van een subsidie, een bijdrage heeft willen leveren, naast
een sponsering door onze plaatselijke Albert Heijn! (Onze hartelijke
dank hiervoor!!) ln totaal hebben wij ca. 65 kerstpakketten kunnen
bezorgen!

Onze PCI heeft, zoals gebruikelijk, ook weer donaties gedaan aan
enkele goede doelen zoals o.a. SchuldHulpMaatje, Stem in de Stad enZr. Lemmers. Voorts hebben
wij ondersteuning gegeven aan onze onvolprezen bezoekersgroep. Die probeert regelmatig zieken,
bejaarden en alleenstaanden te bezoeken (voor zovet mogelijk in Coronatijd). Er worden attenties
verzorgd en met feestdagen en/of jubilea een kaartje verstuurd.

Het geeft voldoening om als PClteam wat te kunnen doen voor onze gemeenschap!

De PCI is stichting van vrijwilligers, die aljaren actief is om daar waar nodig de zwakkeren de hel-
pende hand toe te steken of te ondersteunen. Wij beschikken over een beperkt budget, wat wij zo
goed mogelijk proberen te benutten voor Caritas doeleinden.

Ít/ocht u een donatie of een bijdrage overwegen, de PCI is een stichting met
een ANBI verklaring, zodat giften aftrekbaar zijn voor de belastingdienst.
Een bijdrage kunt u overmaken aan:
Stichting PCI Haarlemmerliede,
rekeningnummer NL77 RABO 0118 3915 34.

Voor nadere informatie: cvankippersluis@quicknet.nl of 06-337 57 109.

Namens het PCI team Haarlemmerliede,
Mieke Houtkamp, Bella Willard, Marion Kortekaas, Jacqueline Wilms Floet en
Cees van Kippersluis.
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