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Pardillo in Medemblik

Berichten van:

een bedrijf met een warm hart
In Medemblik, aan het einde van de Nieuwstraat tegenover het bakkerijmuseum, ligt mode- en kledingzaak Pardillo. De eigenaresse, Nathalie de
Waart geeft aan niet zo
graag op de voorgrond te
willen treden maar voor
‘Voedselpraat’ maakt ze
een uitzondering. De
Voedselbank heeft dan
ook een warm plekje in
haar hart.
‘Iedereen in zijn waarde
laten en luister naar jouw
EIGEN hart’, is voor haar
een belangrijk levensmotto

Opleiding en carrière
Haar opleidingen in het
verleden waren divers. Van
een afgebroken havo tot een afgeronde opleiding agogisch werk. Met de
laatste opleiding heeft ze een tijd in de kinderopvang gewerkt. Toch trok
de mode en verkopen haar enorm .

Het Stichtingsbestuur
Calamiteitenfonds
Bij Voedselbanken Nederland is tijdens
de coronaperiode aanzienlijk meer geld
binnen gekomen via donaties dan normaal. Dit “overschot” is ondergebracht
in een zgn. Calamiteitenfonds waaruit
eventuele extra kosten die voedselbanken maken in deze periode bekostigd
kunnen worden. Denk dan bijvoorbeeld
aan de aanschaf van mondkapjes en
handschoenen voor vrijwilligers, extra
verpakkingsmateriaal maar ook aan de
kosten voor het ondersteunen van meer
klanten door de economische malaise.

Ze begon als verkoopster bij C & A en later bij Promiss, daar volgde ze
een interne opleiding tot filiaalmanager. Ze reisde door de kop van
Noord-Holland om in allerlei vestigingen orde op zaken te stellen. Een
verkeersongeluk maakte een einde aan het gereis.

Pardillo
Ze ging weer aan het werk bij Miss Etam als bedrijfsleidster en werd en
passant moeder van een zoon. Intussen had ze haar oog laten vallen op
een boetiekje in Medemblik. Ze vertrok er en heeft daarna met enorm
veel plezier gewerkt bij de toenmalige boetiek Babe’s in Medemblik.
Toen deze stopte kwam de kans om voor zichzelf te beginnen, wat zij
deed in 2008 en ze startte Pardillo. Het was ook in die tijd dat zich de
eerste verschijnselen van MS openbaarden wat in de loop der jaren
steeds meer een hinderpaal voor haar werd. Maar van opgeven wil ze
niet weten.

Van de Werkvloer
Mutaties vrijwilligersbestand
Vertrokken:
Marina van Dongen Torman (intake).

Haar instelling is duidelijk. Ze
staat open voor de ideeën van
anderen maar uiteindelijk beslist
ze zelf hoe het in haar zaak dient
toe te gaan. Dat heeft onder andere te maken met haar streven
naar perfectie. Ook op afstand
houdt zij de touwtjes sterk in
handen.

de Winkel
In de winkel vindt men naast de
kleding van grotere merknamen
ook andere merken. Nathalie bepaalt zelf wat er in de winkel te
koop komt. Dat doet ze middels
het bekijken van foto’s, plaatjes,
face-timen en het laten komen
van een leverancier. Op de vraag
of ze niet een online winkel wil
opstarten antwoordt zij “ De
webwinkel ligt klaar maar voor nu
heb ik te kort opslagruimte”.
Wat de uitverkoop betreft houdt ze nog vast aan de ouderwetse uitverkoop van tweemaal per jaar. Pardillo is te volgen via Facebook en Instagram.

de Voedselbank
Het contact met de voedselbank is ontstaan toen ze kledingrestanten (nieuw), ook na
de uitverkoop, niet kwijt kon
en de opkoper er veel te weinig voor wilde geven. “Dan
geef ik deze liever weg”, was
haar gedachte. En zo heeft
ze het afgelopen jaar al 3
keer vrouwelijke klanten van

Marina heeft zich ruim 13 jaar ingezet
voor de Voedselbank, met name voor de
intake. Marina: bedankt voor je inzet!
Nieuw:
Cees Nesselaar (vrijdag);
Hanny de Ridder (dinsdag)
Marcel Klaver(vrijdag).
Iedereen veel succes en plezier gewenst!
Overleden: Rinus Huijsen (vrijwilliger
in Medemblik). Wij wensen zijn vrouw
en familie veel sterkte toe met dit verlies.
Ontwikkeling klantenbestand
Eind mei stonden er in totaal 142 klanten ingeschreven bij de Voedselbank.
In Bovenkarspel 25, in Medemblik 14,
in Hoogwoud 8 en in Hoorn 71. Sinds
de vorige Voedselpraat is het totaal
aantal huishoudens gedaald met 24.
Vanwege de verscherpte maatregelen
houden we er rekening mee dat dit aantal de komende tijd weer wat zal toenemen.
Minder voedselverspilling
In EU-verband is al in 2014 besloten om
op bederfelijke voedingsmiddelen de
houdbaarheidsaanduiding aan te passen.
In Nederland wordt deze wetgeving nu
overgenomen. Steeds vaker zal niet
meer THT (= tenminste houdbaar tot)
op het etiket staan, maar TGT (= te
gebruiken tot). Na de TGT datum is het
verboden het voedingsmiddel te gebruiken. Het goede nieuws is dat de TGT
datum vaak iets later is dan de THT
datum. Minder voedselverspilling dus!
Mondkapjes

de Voedselbank uitgenodigd om bij
haar een paar nieuwe kledingstukken
uit te zoeken. In overleg met de
Voedselbank mag zo nu en dan ook
iemand een totaal nieuwe garderobe
komen uitkiezen. Het vervult Nathalie met vreugde en grote dankbaarheid als ze hoort dat vrouwen superblij met nieuwe kleding de winkel
uitlopen.
De voedselbank is erg blij dat Pardillo op deze manier een steentje bijdraagt aan het terugdringen van armoedeleed en mensen blij kan maken
met kwalitatief goede kleding.

Pardillo is gevestigd aan de Nieuwstraat 13 in Medemblik

Sinds de verscherpte maatregelen van
oktober geldt bij de uitgifte van de pakketten in de binnenruimte een verplich-

ting tot het dragen van een mondkapje.
Als Voedselbank lopen we daarmee
vooruit op de aanstaande wettelijke
verplichting. Iemand die anoniem wenst
te blijven heeft ons verrast met 65 zelfgemaakte mondkapjes en er komen er
nog meer aan. Deze zijn zo nodig voor
onze klanten bestemd. Voor mondkapjes
kunnen wij ook een beroep doen op
Voedselbanken Nederland en het Calamiteitenfonds.

(geen) winkelacties (of toch)…
De Voedselbank heeft gelukkig, ook in deze tijd, nog voldoende leveranciers. Maar toch hebben we zo nu en dan supermarktacties nodig om met
name de voorraad langer houdbare producten weer aan te vullen. Vanwege de Corona-uitbraak lukt het ons echter niet om in 2020 op een veilige wijze een winkelactie te organiseren. Het is van groot belang bij het
bestrijden van het virus, dat er zo min mogelijk contactmomenten en een
beperkt aantal mensen op
de winkelvloer zijn. Diverse supermarktketens denken met ons mee om een
alternatieve, onbemande
winkelactie te laten plaats
vinden.
In de supermarkt is dan
een speciale stelling ingericht met alle artikelen die
de voedselbank nodig
heeft. Bezoekers kunnen
artikelen meenemen, deze
afrekenen bij de kassa en achter de kassa hun donaties in kratten achter
laten.
Zo heeft Albert Heijn in september een actie gehouden die heeft geresulteerd in een flinke opbrengst (zie foto). Voor november staat bij die supermarkt een nieuwe actie op stapel. Vooraf geselecteerde producten
worden bij elkaar gezet in een stelling zodat de klanten overzichtelijk en
snel een keuze kunnen maken. Er moeten nog concrete afspraken worden gemaakt over de concrete invulling van de actie.

Wereldvoedseldag
Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Ter gelegenheid daarvan heeft het
CDA- Hoorn maar liefst 500 kg groente
gedoneerd aan de Voedselbank. Voor
die dag kwam een delegatie van de
partij het langs brengen. Hartelijk dank!

Gratis fietsen
Mans Semler en Jan Kooijman knappen
kinderfietsen op en geven ze vervolgens
weg aan kinderen uit huishoudens met
een laag inkomen. Dat hebben ze al
meer dan 900 keer gedaan. Als dank
daarvoor ontvingen zij uit handen van
de burgemeester een Eenhoornzegel
(foto). Kinderen van de Voedselbank
mogen nu ook een aanvraag indienen
voor een mooie fiets. Een geweldige
actie!

Het volgende nummer van Voedselpraat
verschijnt in februari 2021
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