
       Wat is er met het resterende meel gebeurd? 
 
Hoewel de voorraad enorm was uitgedund, omdat het in 
de winkel nog nooit zo druk is geweest, en de molenaars 
amper tijd hadden om aan de behoefte te voldoen, bleef 
er toch zo’n 225 kg voorraad meel op de maalzolder 
achter. Er heeft overleg plaatsgevonden met de 
beroepsmolenaar van De Zandhaas in Santpoort, die 
bereid bleek om deze voorraad over te nemen; wij zijn blij 
dat we het meel op deze manier een nieuwe bestemming 
konden geven.  
 
Een klein deel, met name cakemeel en 
pannenkoekenmixen is ingevroren. Een van onze 
molenaars heeft hier goede ervaringen mee. De zakken 
waarin we het aanbieden, geven voldoende bescherming, 
waardoor overpakken in plastic niet nodig is.  
 

 
 
Het is het fijn hier een steentje te kunnen bijdragen in 
deze moeilijke tijd.   
 
Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-
president op 21 april jl is besloten om de op de vulzolder 
nog aanwezige voorraad – de minder snel verkopende 
meelsoorten, zoals gerst, rogge en Zeeuwse bloem – 
wederom te doneren aan de Voedselbank.  
 

                                                                         mei 2020 
Van de bestuurstafel    
In deze Meel van de Leeuw geven we u een update over de 
stand van zaken nu we ons door de corona-perikelen aan 
andere regels moeten houden.  

Tijdelijke sluiting molen 

Met de op 23 maart aangescherpte corona-regels in 
gedachten en omdat we te maken hebben met het feit dat: 

a. Wij niet adequaat in staat zijn om de 
toonbankfunctie te beschermen;  

b. er altijd iemand aan de deur zou moeten staan om 
te zorgen dat er maar een klant tegelijk naar 
binnen komt,  
(het buiten moeten wachten bij slecht weer 
mogelijk ook tot problemen zou kunnen leiden); 

c. we vooral onze vrijwilligers en molenaars  in 
bescherming moeten nemen;  

d. de molen geen commerciële instelling is en 
e. voor zover we begrepen hebben alleen beroeps-

molenaars nog actief zijn 
 
hebben deze punten tot het besluit geleid om op 24 maart 
jl. de molen met onmiddellijke ingang en tot nader 
order te sluiten.  

Het is jammer, maar het is even niet anders.  

 

Oeganda-reis gecanceld 
 
We waren er helemaal klaar voor: de mee te nemen 
artikelen, zoals kleding, speelgoed, tandenborstels, 
sportkledij enz. enz. waren ingepakt. Kinderhulp Afrika 
had ons allen een extra koffer toebedeeld, waarvan de 
inhoud in Oeganda zou achterblijven. 
  

  
 
Ook onze eigen koffertjes stonden al bij de voordeur, toen 
we op 11 maart het bericht kregen dat onze reis niet zou 
doorgaan. De Oegandese regering heeft op die dag een 
veertiendaagse quarantaine ingesteld voor inreizende 
passagiers. Het land was op dat moment nog praktisch 
corona-vrij, en dat wilde men graag zo houden. U kunt 
zich voorstellen dat onze teleurstelling groot was! Een 
aantal mensen was ons al vooruit gereisd om kwartier te 
maken, en zij zijn gelukkig inmiddels gerepatrieerd. Dat 
kostte nog wel enige moeite, omdat er vele vluchten 
werden gecanceld, met inbegrip van de vlucht, waarmee 
wij als groep hadden moeten terugvliegen.  
Hopelijk kan de reis op een later tijdstip alsnog worden 
uitgevoerd, maar daarover bestaat op dit moment nog 
geen duidelijkheid.  
Om met een positief geluid te besluiten: de sponsoractie 
voor de stapelbedden heeft in totaal een bedrag van 7245 
euro opgeleverd. Er is inmiddels begonnen met het 
vervangen van de bedden.   

De andere al voor de 
winkel ingepakte  
producten (met uit-
zondering van de 
zaden) zijn deels 
opnieuw verpakt,  
van 5 kg-zakken naar 
1 kg. Ze zijn af-
gehaald door de 
Voedselbank, die het 
in deze tijden ook 
zwaar hebben. Veel 
van de produkten die 
zij krijgen, vallen 
weg, omdat zij deels 
afhankelijk zijn van 
de horeca. 
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Uit de winkel van de penningmeester 

Al veel donateurs hebben hun donatie voor 2020 
overgemaakt.  

Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om dit ook 
te doen, dan verzoeken wij u uw bijdrage over te 
maken op onze rekening bij de RABO-bank: NL91 
RABO 03001 21946.  

De bijdrage is vastgesteld op 12,50, maar mocht u 
een hoger bedrag willen overmaken, dan is dat – in 
deze moeilijke tijden – meer dan welkom! 

Bij voorbaat hartelijk dank!  

 

 

 

 

Ook de “Meel van de Leeuw” digitaal? 

Nu we in deze tijd van verplicht thuis werken en afstand 
houden meer en meer gewend zijn geraakt aan het feit 
dat veel informatie via de computer en internet naar ons 
toe komt, willen we een lang gekoesterde wens onder de 
aandacht brengen. 
 

 
 
Nog even los van het papiergebruik zien we de kosten 
voor het drukken en verzenden van de Meel van de Leeuw 
alleen maar oplopen. Zeker  nu we wat vaker foto’s in 
kleur invoegen, zijn de kosten voor het drukken hoger. 
In de digitale uitgave zullen we de foto’s in kleur natuurlijk 
blijven toepassen, terwijl we dat in de papieren versie niet 
zullen doen, 
 
Daarom vragen we u dringend om te overwegen of u de 
“Meel van de Leeuw” in het vervolg per mail wilt 
ontvangen. 
 
Hoe kunt u uw keuze kenbaar maken? 
 
U gaat naar de website van de molen: 
www.molendeleeuw.nl 
 
Daar vindt u een contactformulier (Contact) 
Door middel van dit formulier kunt u aangeven de “Meel 
van de Leeuw” in het vervolg per email wilt ontvangen. 
Uw mailadres is dan ook meteen bekend bij de redactie.  
 
Hartelijk dank! 


