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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
De mijlpaal is bereikt Voedselbank EnschedeHaaksbergen heeft het ‘Groencertificaat’
(HACCP-certificaat) gehaald en uitgereikt
gekregen! Hier onder lees je daar meer over.
En dan nu zorgen dat we het ook houden,
want er zal ergens het komende jaar een
onverwachte controle komen…
Verder gaan we nu aan de slag met de
komende verhuizing. Er is een 'projectgroep
verhuizing’ gevormd: Ruud Gardenbroek, Ton
Koopman, Hennie van de Wetering en Henk
Mulder.

Over de verhuizing wordt wekelijks vergaderd,
we hebben nu een mooie tekening en gaan
met onze logistiek adviseur en de architect
(ook zij doen dit belangeloos!!) de indeling
bepalen.
Voor het nieuwe pand hebben we van de
eigenaar al tafels en stoelen gekregen voor
kantoor en kantine. Stapje voor stapje gaan
we op weg naar de verhuizing: die zal ergens
tussen september en november zijn.

Groencertificaat
Op 29 april kregen we hoog bezoek:
bestuurslid Voedselveiligheid Jaap Sala,
coördinator Voedselveiligheid Ellen Essed,
beiden van Voedselbanken Nederland en
wethouder Patrick Welman.
Na een forse inspanning werden we nu
beloond met het certificaat Voedselveiligheid.
Dat is voor onze cliënten en voor onze
leveranciers een garantie dat wij verantwoord
en veilig met ons voedsel omgaan.
Jaap Sala gaf aan dat dit ook landelijk van
groot belang is: mede door het feit dat zoveel
Voedselbanken dit certificaat in zo korte tijd
wisten te bemachtigen, zijn nu prachtige
contracten afgesloten met Lidl (groente) en
Albert Heijn (versproducten).
We zijn er natuurlijk nog niet: het ‘nieuwe
werken’ moet goed inburgeren en vanaf nu
kunnen we onaangekondigde inspecties
verwachten. Misschien helpt het mee
wanneer we in ons nieuwe pand ook betere
ruimtes en rvs tafels kunnen krijgen om het
werk gemakkelijker te maken. Daar gaan we in
de nabije toekomst ons best voor doen!
Met veel genoegen overhandigde Patrick
Welman, wethouder van Economie en Werk,

het certificaat aan Hennie van de Wetering.
Hennie is de afgelopen tijd als coördinator een
van de drijvende krachten geweest die ons dit
succes heeft bezorgd.
Maar ook dank aan alle vrijwilligers die bereid
zijn geweest om hieraan mee te werken en
soms hun gebruikelijke manier van werken
hebben aangepast.

Nieuwsbrief Voedselbank Enschede-Haaksbergen april-mei 2016

Open Huis Haaksbergen
Op 30 april is in het gebouw van de
Voedselbank in Haaksbergen Open Huis
gehouden. De verhuizing naar de
Industriestraat was een mooie gelegenheid
om de relatie met de omgeving weer eens op
te frissen.
Na een welkomstwoord door Herman Fleer
hield ons Haaksbergse bestuurslid Wim
Sprakel een presentatie over doelen,
vrijwilligers en noden van de Voedselbank: we
zijn en blijven afhankelijk van giften!
Daarna was de Haaksbergse bevolking via
artikelen in de plaatselijke pers uitgenodigd
om eens rond te kijken en bij te praten met
onze vrijwilligers. Al met al een geslaagde dag
met een aardige opkomst.

vrieskist in onze nieuwe locatie naar binnen te
krijgen. Vier man sterk qua kracht en
denkwerk zorgde ervoor dat het uiteindelijk
toch gelukt is.
Verder hebben de dames uren aan het
opruimen en schoonmaken besteed vóór de
eerste uitgiftedag. Maar al snel draaide
iedereen en alles als vanouds.
Als blijk van waardering overhandigde Wim
namens het bestuur een attentie aan Herman
Fleer voor de Haaksbergse vestiging.
Een groot compliment voor onze Haaksbergse
vrijwilligers!

De verhuizing was trouwens toch wel iets
lastiger dan vooraf gehoopt. Het was een
groot probleem om de koelkasten en de

Verhuizing Voedselbank in Enschede
wat worden aangepast, verbouwd,
bijgebouwd, geschilderd en aangepast.
We moeten ook de bestaande vriezer en een
bestaande koeling vergroten en hebben nogal
wat nieuwe spullen nodig. Hier volgt zomaar
een rijtje:

In het najaar gaat de Voedselbank in Enschede
verhuizen. Gelukkig hebben we een goed
nieuw pand gevonden. Maar er moet nogal

•
•
•
•
•
•

een nieuwe vriezer
spreekkamers
kantoorruimte
grote roldeur
loopdeur
verf/schildersspullen (liefst met
schilders)
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•
•
•
•

voorraadstellingen
verlichting
rvs tafels om voedsel om te pakken
nieuwe ompakruimte

Suggesties, ideeën, aanbiedingen,
sponsormogelijkheden?
Neem contact op met Voedselbank EnschedeHaaksbergen: bestuur@voedselbankenschede
haaksbergen.nl
Of bel met: 06 12 58 49 72

Internetsite Voedselbank
De oplettende kijker heeft het al gezien: we
proberen steeds meer via Twitter en onze
internetsite aandacht te krijgen voor het werk
van de Voedselbank. Nieuws, vragen om
(financiële) ondersteuning en de vacatures
krijgen zo steeds meer aandacht. We worden
steeds vaker opgemerkt en onze berichten
worden doorgestuurd.
We kunnen ook sneller ‘schakelen’ door inzet
van deze media. Op het moment van

verschijnen van deze nieuwsbrief staan de
nieuwe vacatures bijvoorbeeld ook op de site
en in de komende dagen zorgen we ook voor
een Twitterbericht.
Volg ons maar eens op Twitter
@voedselbank053 of op onze site
http://www.voedselbankenschedehaaksberge
n.nl/.

(Nieuwe) vacatures
We hebben een aantal oudere en nieuwe
vacatures:

•
•

•
•
•
•

Coördinator vrijwilligers/algemeen
bestuurslid
Medewerkers uitgifte Haaksbergen
Chauffeur Haaksbergen
Vacature dag coördinator
donderdag/zaterdag

vacature medewerker
voedselverwerving,
vacature coördinator moestuinen

Belangstelling?
Stuur je CV samen met een korte motivatie of
neem voor vragen contact op met Fanny
Bakker, fannybakker@gmail.com

