Bestuursverslag Stichting Nao Vaore 2020.
De eerste vergaderingen stonden in het teken van de afhandeling van het
wederom geweldige kerstdiner. De samenwerking met de Hotel Management
School Maastricht, was een groot succes. Vooral de betrokkenheid van
studenten die hiervoor studiepunten konden verwerven alsmede de enorme
inzet van de kookclub en de politieagenten was hartverwarmend.
Uiteraard zijn alle mensen die geholpen hebben bedankt.
Het hele jaar door is goede kleding die we van diverse partijen mochten
ontvangen gedistribueerd. Daarnaast hebben we een gezin geholpen door de
zoon de contributie van het voetballen te betalen en mede daardoor ervoor te
zorgen dat hij in een andere omgeving kwam. Voor de dochter hebben wij
een fiets geregeld.
Toen sloeg Covid-19 toe. in de praktijk betekende dit dat we conform de
regels minder vergaderden. In die tijd hebben we een aantal groepen zoals
wijkverpleegkundigen en politieagenten een kleine blijk van waardering laten
bezorgen. Het was een onzekere tijd. Tevens hebben we bijgedragen aan de
succesvolle actie “Haw Pin”.
Hoe verder in deze voor veel mensen onzekere tijd? Vanwege de privacy is
het moeilijk om te achterhalen wie hulp goed kan gebruiken. Zoals bekend
geven we nooit contant geld.
We hebben er voor gekozen om gezinnen met kinderen te prioriteren.
Een vooruitgeschoven pion in deze aanpak is pastoor Mattie van de Onze
Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Hij komt bij veel mensen in de wijk en weet
waar armoede heerst.
Deze aanpak heeft ertoe geleid dat we een behoorlijk aantal gezinnen
ondersteunen door ze wekelijks een bon van een supermarkt te geven.
Pastoor Mattie regelt dat. Zodoende kunnen ze hun bescheiden budget een
beetje ophogen. Het wordt zeer gewaardeerd.
Tevens hebben we door een gulle sponsor veel gezinnen kunnen verblijden
met een aardigheidje van de Sint. In december ronde de kersttijd herhalen
we dat.
De nu gekozen aanpak om gezinnen via intermediairs te steunen bevalt
goed. Deze aanpak bouwen we uit.

Rest onze Stichting niets anders dan alle sponsoren te bedanken die ons
werk mogelijk maken.

