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Oproepje aan alle vissers En aanverwante bedrijven! 
 
Gisteren heb ik verschillende zorg instanties gepolst hoe zij tegenover een donatie van vis 
staan om hen een hart onder de riem te steken. Nu zij zijn heel blij met dit initiatief en in de 
verhalen die ik hoorde van de zorgmedewerkers zijn het echt een zware tijd voor hen. 
Vooral in de zieken-, ouderen- en gehandicaptenzorg komt dit doordat de dagbestedingen 
nu niet meer buitenshuis georganiseerd mogen worden, maar in hun eigen woonomgeving. 
Dit is dus een extra belasting voor het zorgpersoneel . 
 
Zij waren eigenlijk een beetje verbaasd dat ik belde ,ik denk omdat zij toch een beetje het 
gevoel hebben dat de rest van Nederland lekker veilig thuis zit en zij gewoon hun zorgplicht 
vervullen aan hun patiënten en cliënten. Mensen echt petje af voor hen. We mogen ons 
echt gezegend prijzen met zulke mensen. het is gewoon een roeping. Daarom vind ik dat 
we nu echt iets voor hen terug moeten doen met het gehele Nederlandse Viscluster. Dit kan 
d.m.v. het doneren van verse vis. Zo houden we ook iedereen een stukje gezonder en 
zetten we ons product positief op de kaart.  
 
Wij mogen ons gelukkig prijzen, de meeste van ons zijn nog gezond en wij kunnen ons werk 
op zee nog doen. Na een belronde langs de afslagen, en wat bestuurders van de 
garnalenvissers lanceer ik mijn idee. Ik hoop dat jullie er massaal achter gaan staan en net 
als onze Belgische collegae Vissers met hun initiatief “”CORONACARE”” onder leiding van 
EMK-bestuurslid Pedro Rappe gaan doorpakken onder de naam #visvitamines. Dirk kraak. 
 
Vervolgstappen. 
 
CoranaCare, vitamine Zee, Visvitamines. 
 
Voor de vissers. 
Wij willen een oproep doen aan alle vissers van groot tot klein, de vishandelaren, afslagen, 
verwerkers en ondersteunende bedrijven om mee te werken aan een Visfonds. Om dit 
Visfonds te vullen kunt u geld of visproducten doneren. Zo kunnen we alle goede initiatieven 
ondersteunen met middelen en Visproducten. Voor de vissers is het mogelijk om vis te 
doneren, maar deze moet dan wel bij een gecertificeerd bedrijf worden verwerkt. Dit heeft te 
maken met strenge hygiëne richtlijnen die vooral gelden in de zorg. Onze voorkeur gaat dan 
ook uit naar een financiële bijdrage die via de afslagen kan worden ingehouden, 
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deze hebben inmiddels hun medewerking daaraan toegezegd. Het wordt dus een financiële 
donatie om gecertificeerde scholfilet of andere vis in te kopen. Je moet dan wel via een mail 
of telefoontje jouw aanvoerafslag de opdracht geven om eenmalig een bepaald bedrag op 
de besomming in te houden. Voor de contractvissers is er dan ook een mogelijkheid om te 
doneren omdat de meeste logboek en financiële handelingen ook via een afslag lopen. 
Het is ook mogelijk om een bedrag over te maken naar EMKVissers…… 
 
Voor de visverwerkers en vishandelaren. 
Wij vragen de visverwerkers en handelaren ook om ons plan te steunen. Door de vis tegen 
een laag tarief te verwerken of aan te bieden tegen gereduceerde prijzen, of te schenken en 
mee te helpen aan het transporteren van de vis naar de visinitiatieven of zorgcentra. Ook is 
het doneren van graatloze visproducten welkom. Denk aan Zalm of scholfilet. 
 
Voor de afslagen. 
De afslagen vragen wij vooral om ondersteuning van ons plan en mee te helpen aan de 
logistiek van het innen van gelden en het verwerken van de aanvragen die ontplooid 
worden door onze visvrijwilligers. 
 
Aanverwante bedrijven, 
Aanverwante bedrijven als coöperaties en andere visserij leveranciers vragen wij om een 
financiële bijdrage of ondersteuning van de visinitiatieven zoals bijvoorbeeld de 
visbakteams te voorzien van bakolie en gas tegen een gereduceerd bedrag of schenking. 
 
Aanmelden 
Wilt u helpen bij de actie #visvitamines? Stuur dan een mail naar emkvissers@gmail.com. 
Zou u in uw mail willen aangeven wat u kan bijdrage en hoe we u kunnen bereiken? 
Wanneer er een match is tussen een initiatief en uw aangeboden dienst, dan geven wij u 
gegevens door aan de initiatiefnemers. Mocht dit een probleem zijn, dan horen we het 
graag van u. Uw gegevens worden verwijderd uit ons bestand, zodra de actie #visvitamines 
is afgelopen. 
Wilt u alleen een financiële bijdrage doen en is dit niet mogelijk om het via een afslag te 
regelen, dan kunt u rechtstreeks aan EMK doneren, NL 27 RABO 0311 0796 36 ovv 
visvitamines 
 
Tot slot, wij beseffen ons dat ook onze sector financieel hard wordt getroffen door het 
corona virus, we moeten ons niet laten ontmoedigen want er komen straks weer betere 
tijden voor ons allemaal, deze actie geeft hopelijk iedereen een warm gevoel het is ook 
even goed iets anders te doen en je even in te zetten voor de medemens en in dit geval de 
hulpbehoevenden en alle helden die werken aan ons prachtige zorgsysteem.  
 
 
Het bestuur van EMK  
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