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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Sinds 24 april is ons magazijn gelukkig weer
overvol! Op die dag werden met een grote
oplegger 20 pallets houdbare producten
bezorgd. Dat is ons aandeel in de
geldinzameling bij bedrijven tijdens de grote
actie van RTV Oost in december. Hiermee
kunnen we de komende maanden onze
cliënten zeer regelmatig van rijst, macaroni,
spaghetti en soep voorzien.

Het aantal pakketten blijft geleidelijk dalen.
Voor een deel komt dat door de ook in
Enschede aantrekkende economie: steeds
meer cliënten vinden weer werk, een mooie
ontwikkeling. Een andere reden voor de daling
is de betere werkwijze van de Gemeente
Enschede bij statushouders; kwamen deze tot
enkele maanden geleden voor 3 maanden bij
ons omdat de procedures zo traag verliepen,
inmiddels heeft de gemeente een veel
logischer procedure, waardoor statushouders
de gang naar de Voedselbank bespaard blijft.
Betekent dit dat we op weg zijn onszelf
overbodig te maken? Was dat maar waar! Dat
zal niet gebeuren: er blijven mensen die door
omstandigheden fors in de problemen komen
en onze steun hard nodig hebben. Omdat we
er van overtuigd zijn dat er in Enschede nog
heel wat mensen zijn die voor een pakket in
aanmerking komen gaan we de komende tijd
met andere hulpverleners bespreken hoe we
deze mensen kunnen bereiken.

Jaarverslagen
De Voedselbank wil open en transparant
werken. Daar hoort ook bij dat we
verantwoording willen afleggen over het
afgelopen jaar. Dat doet het bestuur door het
publiceren van een jaarverslag en het maken
van een financieel verslag.
Dat is ook dit jaar weer gebeurd over 2016. De
gemeente Enschede krijgt deze verslagen

toegestuurd door onze penningmeester Pieter
Horsthuis. Daarna zetten we ze ook voor
belangstellenden op de site.
Ben je benieuwd naar de cijfers en het
verslag? Kijk dan op
www.voedselbankeneschedehaaksbergen.nl
onder ‘organisatie’ of bij ‘nieuws’.
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Komende en gaande vrijwilligers
De belangstelling voor vrijwilligerswerk bij de
Voedselbank is groot. Regelmatig krijgen we
een aanmeldingsformulier of telefoontje van
iemand die het liefst dezelfde dag nog wil
beginnen.
Om elkaar niet voor de voeten te lopen
moeten we soms kandidaten afwijzen en
adviseren om over een tijdje nog maar eens te
bellen.

Gelukkig hebben we vier nieuwe vrijwilligers
‘op de werkvloer’ mogen verwelkomen.
Daarnaast zijn er twee nieuwe vrijwilligsters
die mee gaan helpen om de inzamelacties bij
supermarkten te coördineren.
Er zijn ook drie vrijwilligers vertrokken: alle
drie zijn omdat ze een betaalde baan hebben
gevonden. Erg fijn voor hen, maar een beetje
jammer voor ons. We bedanken hen voor hun
inzet.

Veel extra’s met Pasen

Dankzij de jaarlijkse inzameling van de
Schaddenrieders konden we de
voedselpakketten met Pasen voorzien van
eieren. De actie van deze folkloristische
dansgroep bracht maar liefst 1600 eieren op!

Een anonieme gever zorgde voor een grote
hoeveelheid taarten voor onze cliënten.
Keurig ingevroren, zodat onze cliënten met
Pasen konden genieten van een luxe traktatie
bij de koffie.

Van Hollandia kregen we een partijtje Matzes
voor de pakketten. Traditioneel is dat een
soort paasbrood van ongerezen deeg. Het lijkt
een beetje op een grote cracker. Heerlijk met
kaas of suiker!

AH Kamphuis in Haaksbergen verraste op
Goede Vrijdag alle Voedselbank-cliënten in
Haaksbergen met een feestelijke Paasstol met
een pakje roomboter.
Tim Kamphuis, namens onze Haaksbergse
cliënten hartelijk dank voor deze smaakvolle
donatie.
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De Lionsclub Haaksbergen/Neede heeft de
afgelopen tijd weer DE-spaarpunten
ingezameld voor de Voedselbanken.
Voor de ingezamelde punten werd er DE
koffie gekocht.
Koffie is voor de VB een "schaars" artikel
Wij zijn dan ook enorm blij met de ruim 600
pakken koffie die wij in ontvangst mochten
nemen. Lions, hartelijk dank voor jullie inzet
en donatie.

Vrijkaarten De Toppers
Er zijn twaalfhonderd kaartjes beschikbaar
voor de Toppers. Onze landelijke ambassadeur
René Froger stelt ook dit jaar weer kaarten
beschikbaar voor het concert van de
Toppers aan de vrijwilligers van de
Voedselbanken.
Datum: vrijdag 26 mei 2017

Aanvang: vanaf 19.00 uur
Locatie: Arena, Amsterdam
Thema: Wild West Thuis Best
Dresscode: Glitter Country Rood
Meer info: www.toppersinconcert.nl
Vrijwilligers van de Voedselbank kunnen
maximaal 2 kaartjes per persoon aanvragen.

