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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Al is het vakantie (en eindelijk eens goed
warm), voor ons is het gewoon druk.
Over de voorbereidingen voor de verhuizing
lees je verderop in de nieuwsbrief: telkens
worden er stapjes gemaakt en langzaam komt
de grote dag dichter bij. Veel vrijwilligers
zullen zich naast hun gewone werk voor de
Voedselbank ook inzetten om bij de inrichting
te helpen. De maand september wordt voor
iedereen een drukke maand: er moet nog heel
veel gebeuren!

Daarnaast begint de Proef-eet al weer bijna,
een mooie kans op aandacht voor de
Voedselbank met dit jaar een speciale actie
van poppodium ATAK!
Zoals je in deze nieuwsbrief kunt lezen was er
in augustus een bijzondere actie voor een deel
van onze cliënten: iedere dag mocht een gezin
gratis eten bij C’est si Bon; iedereen was
enthousiast!

Verhuizing
We wisten dat het een grote klus zou worden,
maar de verhuizing van de Voedselbank kost
misschien nog wel meer tijd, geld en moeite
dan we verwacht hadden. Wekelijks komt een
projectgroep bij elkaar om de meest
uiteenlopende zaken te bespreken. Het
leggen van een nieuwe vloer, het bouwen van
een ompakruimte en het vinden van
sponsoren en van de juiste (en betaalbare)
leveranciers, om maar een paar dingen te
noemen.

Ook ‘intern’ moeten we aan de slag. Om in de
toekomst te voorkomen dat er klachten
komen vanuit omwonenden, willen we onze
cliënten nu al gaan aanspreken om op de
afgesproken tijd aanwezig te zijn (en dus niet
eerder). Zo voorkomen we mogelijke overlast
voor de buurt, en je weet het: beter een
goede buur dan een verre vriend!

Daarnaast is er overleg met gemeente, de
wijkraad en omwonenden. Men maakt zich in
de buurt wat zorgen over de
verkeersveiligheid op de uitgiftedag(en).
Gelukkig hebben we hier al een oplossing voor
gevonden: we hebben twee gecertificeerde
verkeersregelaars.. Hiermee voldoen wij aan
één van de wensen van de Gemeente
Enschede.
Rond deze tijd moet ook al een nieuwe
roldeur zijn geplaatst, zodat we gemakkelijk
en verantwoord onze goederen kunnen
lossen.
We hebben ook al een adres toegewezen
gekregen: Hengelosestraat 108.

Er is nog veel te doen, maar er zit schot in!
Wanneer alles volgens de huidige planning
verloopt, kunnen we in de tweede helft van
oktober verhuizen!
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Verwennen!
In augustus bestaat Bistro C’est si Bon 35 jaar.
Eigenaar Wilfred Mazeland bedacht een heel
bijzondere manier om die verjaardag te
vieren! Niet met een feest of een actie voor
mensen die uit eten gaan toch wel kunnen
betalen, maar met een actie voor mensen die
dat juist niet kunnen.

,C’est si Bon heeft onze cliënten met open
armen ontvangen.
Wij krijgen veel enthousiaste reacties: men
vindt het geweldig om ook eens onbezorgd uit
eten te kunnen gaan en men is lovend over de
hartelijke ontvangst. Iedereen kan kiezen uit
de kaart en drankjes horen er ook bij!

Mede aanleiding voor deze keuze was dat
Wilfred in zijn naaste omgeving mensen kent
die een tijd van de Voedselbank afhankelijk
zijn geweest.
Iedere dag in augustus mocht een gezin uit
ons cliëntenbestand daar gratis geheel
verzorgd komen eten! Wij hebben geloot wie
er mocht en hebben de uitnodiging verzorgd.

Een prachtig initiatief. C’est si Bon, ontzettend
bedankt!

Fruitvliegjes….
We kregen in de afgelopen maanden een flink
aantal taarten van een van onze leveranciers.
En zoals je thuis ook regelmatig merkt, komen
daar de nodige fruitvliegjes op af.
Nu vriezen we de taarten altijd in om ze op
verjaardagen mee te geven aan onze cliënten.
Dus geen fruitvliegjesprobleem…..
Maar helaas. Een cliënte liet ons een foto zien
van een taart met een sticker van de
voedselbank. Vol met fruitvliegjes!
Wat blijkt nu? Fruitvliegjes kunnen tegen kou
en zelfs tegen vorst! Wanneer biologen
onderzoek doe naar deze beestjes, zetten ze
de ‘voorraad’ gewoon in de koelkast. Zijn ze
langere tijd niet nodig, dan gaan ze de vriezer
in. Wanneer ze weer op temperatuur zijn
gekomen, worden ze weer springlevend!

Het internet staat vol met tips wat je er tegen
kunt doen. De vliegjes kunnen niet echt kwaad
doen, maar veel mensen vinden ze wel lastig
en onsmakelijk.

Maar invriezen helpt niet!

Veiligheidsschoenen
Bij onze voedselbank werken we met allerlei
materialen en producten. Er komen pallets
met voedsel binnen, we werken met metalen
‘hondjes’ en we gebruiken heftrucks en
palletkarren. Gelukkig gaat er weinig mis en
dat willen we graag zo houden.

Daarom willen we onze vrijwilligers graag zo
goed mogelijk beschermen. Door opleidingen,
begeleiding door onze coördinatoren en door
middel van werkinstructies. Onze vrijwilligers
zijn zelfs verzekerd.
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Maar … we moeten wel actief proberen te
voorkomen dat er ook echt iets mis gaat.

Daarom is het voor alle vrijwilligers verplicht
om veiligheidsschoenen te dragen. Voor alle
zekerheid.

Groente van de wijkmoestuin Twekkelerveld
De wijkmoestuin van Twekkelerveld heeft in
augustus twee keer 100 kg sperziebonen
gebracht uit hun oogst van 2016.

De vrijwilligers van de moestuin hebben ons
daar erg mee geholpen. We proberen continu
om zoveel mogelijk vers en gezond voedsel te
verzamelen.
Dankzij deze inspanning hebben we onze
cliënten weer ruim kunnen voorzien van vers
en gezond voedsel.
Naast deze gift genieten wij ook iedere week
weer van de opbrengst van Zorgboerderij De
Viermarken en Volkstuin de Oase aan de
Knalhutteweg.

Groene vingers?
Al geruime tijd is Zorgboerderij De Viermarken
in Enschede een trouwe leverancier van
groenten en fruit aan de Voedselbank.
De Viermarken zoekt vrijwilligers gedurende
het oogstseizoen (t/m oktober) voor
werkzaamheden in de moestuin. Je moet
daarbij denken aan verspenen, planten,
schoffelen en oogsten.

Ook zijn natuurlijk de nodige winterklussen te
doen...
Vrijwilligers kunnen zich melden bij Adrie Mels
(ook voor aanvullende informatie)
Boerderij De Viermarken
Viermarkenweg 85
7522 LC Enschede
053-4359572 of 06-49720194
e-mail adrie@viermarken.nl

