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don Heer K.Berkepas, 
le Oosterveldstraat, 
G..EtOUW.  

Geachte Heer Berkepas, 

Zooals U ongetwijfeld zult hebben vernomen is de voedsel-
voorziening in Amstardam-zeer zorgeiijk. Zonder ons aan -- 
overdrijving schuldig te maken, kunnen wij zeggen: er 
heerecht hier nood! Ook in de gezinnen van ons personeel 
dringt deze nood in toenemende mate door. Waren wij, zoo-
als vele andere zaken, in de gelegenheid ons personeel, 
dat uit circa 60 man bestaat, voor het fourageeren de 
noodige vrije dagen te geven, dan zouden zij op die wijze 
nog een poging kunnen doen om het strikt noodige te ver-
krijgen. Als agent van het A.S.F. is het U echter wel be-
kend, dat wij overstroomd worden met werk, zoodat ons per-
soneel niet alleen een zeer onvoldoende voeding heeft, maar 
ook een drukken arbeidsdag. Dit gevoegd bij de onvoldoende 
verwarming van onze kantoorlokalen en de hierdoor steeds 
meer voorkomende ziektegevallen maken het wel uiterst moei-
lijk onze taak in het belang der bedrijfsgenooten te volbren-
gen. 

Onder deze omstandigheden wenden wij ons tot U met de vraag 
of U in den benarden toestand van ons personeel eenige ver-
lichting zoudt kunnen brengen door voor onze rekening levens-
middelen, in welken vorm ook, aan te koopen en te trachten 
deze naar Amsterdam te verzenden. De ervaring van anderen 
leert, dat, al is het transportprobleem zeer moeilijk op te 
lossen, er voor vindingrijke personen toch altijd nog midde-
len van vervoer zijn. Dringend verzoeken wij U ons spoedig 
te laten weten of U op een behoorlijke hoeveelheid de hand 
kunt leggen en welk bedrag U daartoe noodig heeft, alsmede 
hoe het Met de mogelijkheid van vervoer is gesteld. 

'Slij hopen dat U ons ook in deze ongewone taak van dienst 
zult willen zijn en teekenen, 

ho ogac1eJnd, 
ALGER.?EEN SOCIAAL FONDS 	R DE 
GRAH.-E.6EirdiVSN IN NE RUMD 

De Directie 


