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De wereld is noodgedwongen tot stilstand gekomen. Gemaakte plannetjes staan ineens op losse
schroeven. Veel mensen zullen onze befaamde Koningsdag uitstalling in Amsterdam missen. En wat
betreft andere acties is het ook afwachten wat daarvan tot stand kan komen.
Wat betekent dat voor onze steun aan Familia India? In deze nieuwsbrief informeren we u
daarover met o.a. een belangrijke bijdrage van de economische redactie. Ook uw aandacht voor een
nieuwe mogelijkheid om een sponsoractie te starten via www.geef.nl. Maar we openen met een
oproep van de voorzitter van Familia Nederland

¨India in lock down¨
Aan alle lieve supporters van Familia,

Dit is een extra voorjaars editie van onze Nieuwsbrief, bomvol nieuws dat we met Kerst
niet eens konden bevroeden.
Want corona zet alle plannen en planningen op zijn kop niet alleen dichtbij huis in
Nederland maar ook ver weg bij onze Familia India.
We hadden voor 2020 gedacht een soort van mooie eindsprint in te zetten om nog één
keer de schouders eronder te zetten, nog één keer een Koningsdag draaien, nog één keer Team Familia laten
optreden tijdens de Damloop ........ om in april 2021 Familia School als opgeleverd te kunnen beschouwen op
het moment dat de eerste graduates van class XII hun felbegeerde ¨atheneum¨-diploma in ontvangst zouden
nemen. En toen kwam de lock down in India, en dat werkt desastreus uit juist voor de armen, en die zijn er
veel in West Bengal. Het betekent geen werk, geen uitkering, geen eten, geen social distancing , geen
woorden voor.
Het betekent voor Familia India dat de school dicht is, er dus ook geen inkomsten meer uitkomen voor
Familia en dat doet écht zeer.
Daarom richten we ons nu en de rest van dit jaar op noodhulp aan Familia India zelf, aan de vier Foster
Family´s die samen Familia Home vormen, aan het bejaardenhuis dat er echt bijhoort. Om te zorgen dat er
geld is om eten te kunnen kopen en kleding en andere basisbehoeften. En dat kan...... als jij en ik nu geld
overmaken naar Stichting Familia Nederland op rekeningnummer

IBAN NL 46 TRIO 0786 8297 45 o.v.v.

¨noodhulp¨
¨Houd Familia in leven, door nu ruimhartig te geven¨
Samen sterk,
Namasté en vriendelijke groet,
Jan de Visser, voorzitter Familia Nederland
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Koningsdag 2020........
Dat wat het 10-jarig lustrum van Familia Koningsdag had kunnen
worden, zal op zich laten wachten. Want op 27 april blijft WA
gewoon thuis.
En wij dus ook.
Geen uitstalling van onze schitterende miskopen, Mies Bouman
collectie, vintage avant la lettre of rokkostuums…..
Geen huurbus die net tussen de paaltjes past, geen boterhammen en koffie vanuit Doppies keuken…..
Geen verbroedering door weer en wind in onze jaarlijkse verkoop-talenten-show….
Geen borrel na, uitgeput bij het tellen van de buit.
We haalden al 19.917 euro op. En hoe?
Door op de dag zelf met volle inzet te verkopen, als een goed op elkaar ingespeeld team, met ieder zijn rol en
vooral veel lol. Maar ook dankzij de gulle aanvoer van handelswaar.

Oftewel…
Kom maar door met je Goeie Goed!
Aanleveren na telefonisch contact met 0611430812 (Birgitta) of 0614677668 (Jan).

Wij staan er in 2021 gewoon weer en gaan dan voor een jubileumomzet!
Groeten Birgitta
PS

Verderop in deze Nieuwsbrief, op pagina 4, een vanuit economisch perspectief geziene
onderbouwing.

Dam tot Dam Loop 2020
Zaterdag 19 en zondag 20 september 2020

(.......we hopen het......)

De Dam tot dam is altijd een grote financiële
steun gebleken.
Social distancing ... dat kost best moeite.. dat
betekent afwijken van vele routines, je kinderen
niet naar school, je ouders niet kunnen bezoeken,
geen musea of restaurants, niet meer
tennissen.... maar je kunt best hardlopen!
Social distancing ... in India?.. Hoe dan?
Dat betekent veel zorgen bij Familia, het fosterhome/school waar we al zolang mee verbonden zijn
Social distancing ... maar niet te veel afstand.. wel sociaal blijven.. dus haal geld op voor dit goede doel
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LOOP JIJ MEE in TEAM FAMILIA?
Meld je aan bij Jan de Visser
Per mail jan@encon.nl Per telefoon 0614677668

Zutphen….

Er kan natuurlijk ook gefietst worden! Is het niet in het kader van Dam tot
Dam dan is er wel wat anders te bedenken. Bijvoorbeeld............
Elk jaar wordt er door het Oost-West-Klassieker-Team gefietst vanuit
Zutphen naar Amsterdam.
In de vorige Nieuwsbrief is daar uitgebreid verslag van gedaan.
Met een oproep om daar volgend jaar september, 2020 dus, in grote getale en

….Amsterdam

gesponsord aan mee te doen. Stel dat de Dam tot Dam manifestatie niet door
kan gaan......................

Doe je mee? Even een mailtje naar info@familianederland.nl en we houden je op de hoogte.

Sponsoring
Rondom de Dam tot Dam Loop maakten veel mensen gebruik van de website van Alvarum om zich te laten
sponsoren. We hoorden geluiden dat daarbij door sponsoren alleen maar gebruik kon worden gemaakt van een
creditcard. Dat is lastig als je die niet hebt. Een deel van het sponsorbedrag ging ook naar Alvarum.
Maar nu is er ook geef.nl, een goedkoop en betrouwbaar Goede Doelen platform waar Familia Nederland bij
aangesloten is. De website biedt veel mogelijkheden om een sponsoractie op touw te zetten dus niet alleen
maar wanneer er gelopen of gefietst gaat worden. Bijvoorbeeld als je gewoon thuis zit.... je bent gauw
jarig.....je kijkt wat mistroostig uit het raam....want je partner wordt gebeld met de vraag wat ze je voor je
verjaardag kunnen geven.....die weet het niet.....en zelf weet je het ook niet.....want je hebt alles al........

En ineens weet je het..... je springt op en roept............ geef.nl !!!!!!!!!

En dan is er altijd nog......
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Trouwe bezoekers van de Koningsmarkt kennen hem. Het
is Ed. Hij staat altijd rechts op het hoekje bij een rek
kleding. Maar ook achter de stal met kostbaarheden van
afwasborstel tot zilver bestek. Hij staat er altijd. Weer
of geen weer.

In het volgende interview geeft hij blijk van kennis van
zaken waar wij wat aan hebben in deze bijzondere tijd.

Van de economie redactie.
Interview hoofd verkoop “Je goeie goed”.
De lockdown vanwege Corona zal met de huidige beperkende
maatregelen

een

grote

impact

hebben

op

de

economie.

Begrotingstekorten, werkeloosheid en
faillissementen dreigen. Er is zelfs sprake van een ware “oude-kleding-berg” met uitpuilende pakhuizen,
en adviezen van hogerhand hoe hier mee om te gaan. Ook de koningsdag-branche van Familia
Nederland, elk jaar weer goed voor een omzet van rond de 2.500 euro, zal dit voelen.
We hebben overwogen staatssteun aan te vragen, maar zien hier om ethische redenen vanaf. Hebben
wij het nou echt zo zwaar? Hoe vergaat het Familia India in deze tijden?
Met het hoofd verkoop bespreken we het pakket noodmaatregelen en wat
dat voor kansen biedt voor het koningsdagteam. “In de handel draait het

om vraag en aanbod”. zo legt Ed ons uit. “Nu het coronavirus de
opruimdriften upreguleert, en hier nog niet een echte remedie tegen
gevonden is, krijgen wij te maken met een historisch overschot. Bij een
wegvallende vraag en een overaanbod aan goederen wordt de prijs
negatief gedreven. Bracht een vat kleding vorig jaar nog ruim 50 dollar op,
vorige week leverde een degelijk stukje merkkleding, vers ingebracht uit
het Gooi, -5 euro op.”

Betekent dat dan dat je 5 euro bij moet betalen om het in te leveren? “Ja

inderdaad,

maar met prijsafspraken binnen het kartel hebben we de

negatieve waarde-spiraal kunnen keren. Voor de komende weken is
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echter weinig goeds voorspeld, de markt zit totaal op slot. Het advies is dus nu: niet verkopen, maar
rustig wachten tot betere tijden.
Met mijn retail-afdeling hebben we dan ook afgesproken deze
koningsdag over te slaan, hetgeen Willem Alexander heeft doen
besluiten dit jaar maar thuis te blijven”

Maar jullie zijn toch een liefdadigheid instelling? Hoe helpen jullie de mensen die toch echt graag iets
willen bijdragen? “Onze dependance op de Frans Halsstraat 84hs is op 27-4 tussen 15-19 open voor

het inleveren van overtollige stukken tegen de vigerende marktprijs. Deze ruimte is al helemaal
voorbereid op de anderhalve meter economie, met strenge inachtneming van de regels.”

Never let a good crisis go to waste.
Creeert de crisis ook kansen voor Familia Nederland? “ Jazeker, onze marketeers zijn - rekening

houdend met het tanende consumentenvertrouwen- bezig met een actie die juist inspeelt op het huidige
sentiment van angst-zelfbescherming en koningsgezindheid …. wij zullen vanaf vandaag bij opbod
schitterende oranje mondkapjes verkopen.

Gaarne zien wij uw bod tegemoet in de vorm van een overboeking op rekening NL46TRIO0786829745
tnv Familia Nederland."
De 5 hoogste bieders ontvangen dit

unieke stijlicoon 2020.

Tenslotte.....
Het bestuur van Familia Nederland wenst u en uw dierbaren gezond en geluk.
Carla, Leny en Jan
Stichting Familia Nederland
Triodosbank IBAN NL 46 TRIO 0786 8297 45

http://www.familianederland.nl
http://www.familiaindia.org
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