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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Zoals bekend, heeft Pieter Horsthuis laten
weten vanwege zijn verhuizing naar
Oldenzaal te willen stoppen met zijn taak
als penningmeester. We hebben Henk van
de Wetering bereid gevonden deze taak
over te nemen: Henk, welkom!
Ook Ineke Jenniskens gaat stoppen door
een verhuizing later dit jaar. Ook voor haar
is inmiddels een opvolger benoemd: Fred
Paats zal de komende tijd geleidelijk de
secretariswerkzaamheden van Ineke
overnemen. Fred: van harte welkom! In de
volgende Nieuwsbrief stellen Henk en
Fred zich aan jullie voor.
Daarnaast heeft Gerda Zeijlstra
aangegeven haar functie als bestuurslid
vrijwilligerszaken te zullen neerleggen:
haar ziekte heeft haar conditie flink
verminderd. Omdat zij waarschijnlijk nog
lange tijd nodig heeft om weer fit te

worden en haar bestuurswerk nogal wat
tijd kost, stopt zij. Wel zal zij voorlopig met
Ad van den Bos de klankbordgroep leiden.
Voor haar rol in het bestuur is nog een
vacature.
Jullie zullen hebben gemerkt dat de
Nieuwsbrief de laatste maanden niet meer
zo keurig op tijd verschijnt. Dat komt
doordat Eric Oude Munnik door zijn ziekte
niet de regie over de Nieuwsbrief heeft
kunnen houden. Maar Eric herstelt goed,
dus dat gaat weer goed komen.
Na al deze ‘personeelszaken’ nog wat over
onze pakketten: terwijl de aanvoer uit
Deventer langzamerhand wat vermindert
(ook de grote bedrijven letten steeds meer
op de kleintjes …), kunnen we in de regio
en in Enschede gaandeweg wat meer
producten ophalen. Resultaat: onze
kratten zijn doorgaans mooi gevuld!

Groencertificaat
Op vrijdag 23 maart bracht de Houwersgroep een onverwacht en onaangekondigd
bezoek aan onze locaties in Enschede en
Haaksbergen als tussentijdse controle
voor het Groencertificaat. Dit bezoek is
prima verlopen: we behaalden 90 van de
100 punten, onze hoogste score tot nu
toe! De opmerkingen die werden
gemaakt, waren van administratieve aard:
het niet-voorhanden zijn van een tweetal

thermometer-ijkcertificaten. Een mooi
resultaat!
In het verslag staat dat weliswaar niet
alles perfect is, maar dat we wel weten
hoe het moet en daar bij iedereen
voortdurend op blijven hameren … Dit
mooie resultaat betekent natuurlijk niet
dat we nu kunnen doen wat we willen: we
willen toch een keer aan de 100/100
punten komen!

Paasinzameling bij AH
De geplande inzamelingsactie op 23 en 24
maart bij zeven AH-winkels is helaas niet
doorgegaan. Om de actie succesvol te
laten zijn, hadden we minimaal 56

vrijwilligers nodig. Ondanks alle
inspanningen hadden zich slechts 16
vrijwilligers aangemeld, reden om de actie
af te blazen.
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Actie Bloesem: kinderondergoed
Kinderdagopvang De Bloesem in Enschede
en Haaksbergen heeft op hun Kerstmarkt
geld ingezameld: de kinderen verkochten
zelfgemaakte kunstwerkjes. De opbrengst
bedroeg, onvoorstelbaar, € 2.250,-! Voor
dit bedrag werd voor kinderen in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar ondergoed
gekocht. De Bloesem heeft contact gelegd

met de Hema in Haaksbergen, die een
forse inkoopkorting gaf én nog een extra
donatie. Hierdoor hebben wij aan bijna
200 kinderen van cliënten op vrijdag 30
maart nieuw ondergoed kunnen uitdelen!
Zowel De Bloesem als Hema Haaksbergen:
dank voor jullie inzet en bijdrage!

Paaskermis
De organisatoren van de Paaskermis in
Enschede hebben voor onze cliënten 100
bonnen met ieder een waarde van € 50,=
(!!) voor de Paaskermis beschikbaar
gesteld!
Daarmee kunnen we 100 gezinnen, die
anders echt geen bezoek aan de kermis
kunnen brengen, gelukkig maken: een
fantastisch gebaar!

RTV Oost
Esther Rikken van RTV Oost heeft weer
een item gemaakt, dit keer over Pasen en
de Voedselbank; dit naar aanleiding van
de Paasactie van AH, waarvoor we – zoals
hierboven aangegeven – in Enschede de
organisatie helaas niet rond kregen.
Het item op RTV Oost was mooi en werd
uitgezonden op 29 maart. Daarin deed

Esther Rikken de oproep om nog vóór de
Pasen paaseitjes of paashazen naar de
Voedselbank te brengen. Deze oproep
verscheen ook op de site van RTV Oost.
Het resultaat: binnen een uur kwam een
dame vier zakjes paaseitjes bij de VB
brengen!

RTV Oost: inzamelingsactie voor Kerst
RTV Oost organiseert voor de vijfde (en
laatste) keer in december 2018 een
inzamelingsactie bij deelnemende
supermarkten.

Houd alvast de data van vrijdag 7 en
zaterdag 8 december 2018 gereserveerd
in je agenda! Nadere informatie volgt te
zijner tijd.
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DE Koffiepunten
Enkele malen is in de Nieuwsbrief de
oproep gedaan DE-koffiepunten in te
leveren voor de inzamelingsactie van de
Lions serviceclub in Haaksbergen. Daar is
goed op gereageerd: er zijn heel wat
punten via Wim Sprakel naar de Lions
gegaan.
Ook de Lions hebben zich behoorlijk druk
gemaakt en dat heeft voor onze VB 1000
ponds pakken DE-koffie opgeleverd!
Een heel pallet vol, super!

