Venligboerne Randers

Formandens årsberetning 2020
Året 2020 har været et år, der på alle måder var påvirket af Corona'en. Dette har
betydet, at vi ikke, som vi plejer, har kunnet samle mad ind foran forskellige Rema
butikker.
Vi måtte i efteråret også aflyse en Gratisbutik pga forsamlingsloftet. Men har viså lavet ingenting i
året, der gik? Nej! Vores brugere af Foodbanken er stadig sultne, så vi har gennem året brugt flere
penge på mad, end vanligt, og fastholdt udendørs maduddelinger under hensyn til corona
restriktionerne, selv i perioder, hvor kirkerne har haft lukket ned.
Johannes har repareret cykler, og Christian computere, så dem har vi også fået sendt
afsted til de tålmodigt ventende. Der har været lidt ekstra efterspørgsel på computerne
med alt det hjemmeundervisning, og vi har været heldige at kunne efterkomme
ønskerne.
Lageret har også fungeret som hidtil, da det kun er mig, der kommer i rummene derude.
Mange har efterspurgt tøj og ting, og de er løbende blevet afleveret forskellige steder.
Enkelte har også selv hentet efter aftale.
I uge 50 havde Realskolen spurgt os, om vi ville være med i et projekt, Let Rumpen,
hvor eleverne skulle arbejde frivilligt for en forening. En klasse valgte os, og gennem
ugen blev der sorteret tøj, hentet ting, samlet penge ind, hentet gavedonationer hos
butikkerne i byen og inviteret på kultursafari i Randers. De unge mennesker var
fantastisk engagerede og det lykkedes dem at sortere 34 kasser tøj, donere 2 bærbare
computere, samle 4 kasser sponsorgaver og godt 6000 kr ind.
Mange tak til dem alle!
Omkring jul havde vi et samarbejde i gang med Sprogskolen i Randers.
Hen over tre dage sad medlemmer af Venligboerne Randers og hjalp borgere med at søge julehjælp
digitalt. Der var rift om pladserne og også her var vi udfordrede af forsamlingsforbuddet.
Venligboerne Randers's Decemberhjælp løb af stablen i Underværket, hvor vi havde fået
lov til at låne lokaler. Vi fik enkelte virkelig flotte donationer med nok produkter til alle
familier , men ellers var vi nødt til at købe varerne i år. Dette fik vi hjælp til af
Randerskalenderen , som vi fik 38.000 kr. fra. Godt 90 familier fik hjælp, og det lykkedes at skaffe
chauffører til at køre det meste ud, så folk ikke skulle stå i kø.
I løbet af året har vi til stadighed været på udkig efter lokaler, som var hensigtsmæssige
og som vi ville kunne betale. Vi var på Messingvej, hvor der var indflytningsklare lokaler,
men desværre for lidt plads.
I Toldbodgade var der problemer med den offentlige transport og dermed tilgængeligheden for
brugerne. Nu er der sagt ja til en halv bygning i to etager på Jomfruløkken, som er ved at blive
renoveret. Her vil der blive god plads til at samle alle aktiviteterne og også finde på nye.
Bestyrelsen er i gang med at søge midler til et elevatortårn, som vi har fået lov til at
opsætte på siden af bygningen.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg nævne, at vi var heldige at få 100.000 kr. fra § 18
midlerne, 15.000 kr. fra Go On og 10.000 kr. fra Lions Klub Randers/Gudenå.
Tak for alle donationer i årets løb og til jer medlemmer for jeres indsats!
Sammen klarer vi meget mere!
- Sep Thalwitzer,
formand for Venligboerne Randers.

