Naarden/Joure, 22 januari 2021
Beste comforters- en tassenmakers,
We hopen dat het goed met jullie gaat, dat jullie gezond zijn en kunnen
omgaan met de maatregelen die ingesteld zijn om het coronavirus in te
perken.
Maatregelen die ook voor het maken van comforters gevolgen hebben.
Niet meer in groepen bij elkaar komen of zoals vorig jaar een
winterwarme comfortersdag organiseren.
We hopen dat we enig moment natuurlijk weer wel op die manier aan het
werk gaan.
Gelukkig wordt individueel thuis nog steeds gewerkt aan nieuwe
comforters, zo kunnen we zien op de Facebook pagina Vluchtelingenquilts,
waar regelmatig foto’s op geplaatst worden.
Onderaan de pagina staat de link naar deze pagina, alsmede een aantal
andere inspirerende websites.
Ook plaatsen we hieronder nog wat aandachtspunten m.b.t. het maken
van comforters.
- vulling: 100 grams fiberfill (niet dikker, geen slaapzakken of dekbedden)
- zoom: liefst machinaal. In de hoek elke opening dichtnaaien (in verband
met ongedierte wat er in kan kruipen)
- draadjes van de knopen ongeveer 2,5 cm
Het maken van tassen hebben we op dit moment even stopgezet, omdat
nog niet duidelijk is òf tassen nodig zijn en zo ja, hoeveel tassen nodig
zijn. T.z.t. zullen we evt. weer een beroep op jullie doen. De handleiding
voor het maken van tassen wordt duidelijker, zodat we dan ook meer
eenheid krijgen in het formaat en de afwerking.
Wat betreft het transport vanuit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en
Nederland kunnen we jullie positief en negatief nieuws melden.
Het transport vanuit Zwitserland (wordt apart geregeld i.v.m.
douaneregels) is vlak na de Kerst aangekomen in Jordanië en wordt
verdeeld onder vluchtelingen en plaatselijke bevolking. Van James en
Linda, afgevaardigden van MCC voor Europa en het Midden Oosten
hebben we foto’s gekregen van het uitdelen van de goederen.
Het gezamenlijk transport van Duitsland, Frankrijk en Zwitserland heeft
vertraging opgelopen. Op het moment dat in Frankrijk de tassen gevuld
zouden worden met schoolspullen en daarna de container met comforters
en tassen, ging Frankrijk in een zeer strenge lockdown. Hierdoor konden

deze werkzaamheden niet plaats vinden. Tot nu toe is niet duidelijk
wanneer dit wel kan en wanneer de goederen verscheept kunnen worden.
Zodra hier mee over bekend is zullen we jullie hier over berichten.
Voor nu, blijf gezond, houd hoop en blijf comforters maken.
Hartelijke groet,
Jeannette en Marjan
Diverse filmpjes over het verwerken van restjes: Just get it done quilts:
o.a.: https://www.youtube.com/watch?v=5NQxiF-Mg7c
Instructiefilmpjes van MCC op de site van Wereldwerk:
Comforters en meer/handleidingen
https://www.dgwereldwerk.nl/text.php?paginaid=4235#3764
Facebookpagina: Vluchtelingenquilt
https://www.facebook.com/search/top?q=vluchtelingenquilt

Verdeling van goederen eind 2019

Zwitserse container wordt uitgeladen

Zwitserse goederen in de opslag

De omgeving van Fuhais (Jornanië)
waar de goederen opgeslagen liggen en
van waaruit gedistribueerd wordt

