producten. Ondertussen laden Jurgen en
Jasper 4 kisten prei en 2 kisten Chinese
kool in.
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Transport
Op een mooie lentedag stappen we in de
transportbus van Super Sociaal om een
rondje langs de diverse sponsors in natura
te rijden.
Zoals u wellicht weet, heeft Super Sociaal
twee soorten sponsors: zij die een financiële bijdrage leveren en sponsors die
producten in natura leveren.
De laatstgenoemde producten worden met
een transportbus opgehaald. Deze bus is
een aantal jaren geleden tweedehands
aangeschaft.

Op de terugweg naar Helmond vertellen
Jasper en Jurgen dat Broer Martens en
Jasper op dinsdag het transport verzorgen.
Dan wordt o.a. DeliXL aangedaan. Die
levert non-food en foodproducten. Op
donderdag wordt er alleen gereden als er
extra goederen aangeboden worden.
Uiteraard dienen ook de goederen die
ingekocht worden bij een supermarkt,
opgehaald te worden.
In Helmond rijden we naar de Heistraat.
Daar bevindt zich sinds 1934 Bakkerij der
Kinderen. Van Ton van de Broek krijgen
we diverse kratten vers brood mee.
Groenten en brood leveren we af bij Super
Sociaal.

Bakkerij der Kinderen in de Heistraat

Jurgen en Jasper klaar voor het werk
Vandaag is het woensdag. Jurgen Jeurgens
is de chauffeur en Jasper Skiffers de
bijrijder.
Als eerste wordt koers gezet naar De
Braok, een biologisch tuinbouwbedrijf in
Mierlo. We hebben een korte ontmoeting
met Jan van Lierop die daar de scepter
zwaait. Hij vertelt dat in de winter vooral
Chinese kool en prei geleverd worden,
maar als het seizoen aanbreekt, wordt dat
uitgebreid met venkel, andijvie en andere

Het volgende adres is Peka Kroef. Dit is
een groot bedrijf in Odiliapeel dat
aardappels verwerkt tot halfproducten.
Jasper meldt zich op het kantoor en
vervolgens worden er door een
medewerker enkele pallets met aardappelen in de transportbus geladen.
Ondertussen loopt het tegen twaalven en
we rijden daarom terug naar Super Sociaal
om de gekregen producten te lossen. Daar
houden we ook de lunchpauze.
Na de lunch rijden we naar Bakkerij
Schellens in Son en Breugel. Schellens is

een middelgrote bakkerij met een eigen
winkelconcept. Daar heeft men al een
aantal pallets met brood voor Super
Sociaal klaargezet. Jurgen en Jasper laden
de kratten in en laten een even groot aantal
lege kratten achter voor de volgende week.

Het bijhouden van de kilometerregistratie

Pekakroef in Odiliapeel
Het brood dat we gekregen hebben, wordt
’s middags door vrijwilligers gesneden en
in plastic zakken verpakt. Daarna wordt het
in de winkel gelegd. Dat is voor de klanten
die donderdag en vrijdag komen winkelen.
Monique der Kinderen schat in hoeveel
brood er niet verkocht gaat worden. Dat
deel gaat de diepvries in. Op ongeveer
dezelfde wijze gebeurt dat met de Chinese
kool en prei. Die gaan de koeling in.

Eigen bijdrage klanten
Met ingang van 1 januari 2014 betalen alle
klanten een financiële bijdrage. Dit kan 10,
20 of 30 procent zijn. Uiteraard hangt dit af
van het besteedbare inkomen.
Gemert-Bakel
Sinds 1 maart 2014 heeft Gemert-Bakel
een andere regeling voor mensen onder de
armoedegrens. Na ruim 5 jaar komen
klanten van Super Sociaal alleen uit de
gemeente Helmond.
Helmonder van het jaar
Super Sociaal was één van de genomineerde voor de titel Helmonder van het
jaar. De titel ging echter naar de Rimboband, die wij vanaf deze plaats (nogmaals)
van harte feliciteren.
Kerstpakketten
Ook deze keer heeft Super Sociaal dankbaar gebruik kunnen maken van de vele
kerstpakketten die ons toebedacht werden.

Bakkerij Schellens in Son

