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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Terugblik 2016
Het was een druk jaar!
Na maanden zoeken naar een geschikte
locatie konden we aan de slag om de garagewerkplaats te veranderen in een mooie hal.
Omdat niemand kon toveren hebben we hard
moeten werken: met een groepje handige
vrijwilligers en uiteraard een aantal bedrijven
hebben we in 2 maanden tijd een prachtige
hal kunnen maken. Vooral op vrijdag gaat het
nu anders: onze vrijwilligers lopen veel
minder, onze cliënten iets meer en het
resultaat is dat we sneller werken!
December stond weer in het teken van de
inzameling samen met RTV Oost: veel werk
met heel veel opbrengst! Omdat wij zo’n
mooie hal hebben zijn er diverse malen
opnamen gemaakt voor de dagelijkse
uitzending.
Met de verhuizing en de inzamelingsactie
hebben we wel erg veel inspanning gevraagd
van onze vrijwilligers! Gelukkig hebben we
veel vrijwilligers die graag wat extra voor onze
cliënten doen en is alles gelukt: enorm
bedankt voor jullie inspanningen!

Vooruitblik 2017
Op 26 januari ronden we de verhuizing af met
de officiële opening door wethouder Patrick
Welman.
In 2016 is ons aantal cliënten door de
aantrekkende economie gedaald van
ongeveer 560 gezinnen naar ongeveer 460
gezinnen, maar we verwachten dat begin 2017
het aantal weer zal stijgen doordat de normen
iets versoepeld worden. Het basisbedrag gaat
van € 110 naar € 120, het bedrag per persoon
van € 70 naar € 80. We hopen wel dat in de
loop van het jaar het aantal cliënten weer
verder zal dalen.
De aanvoer van voedsel vanuit de
supermarkten blijft gelukkig groeien: sinds
kort krijgen we ook veel verse en ingevroren
producten van de Aldi supermarkten!
Als die toename blijft kunnen we misschien de
grote gezinnen een keer extra per week van
vers producten voorzien!
We gaan uiteraard dit jaar vaker
inzamelingsacties bij supermarkten houden!
Voor alle vrijwilligers: grote dank voor jullie
inzet in 2016!! We doen in 2017 graag weer
een beroep op jullie zeer gewaardeerde hulp!

Samen voor de Voedselbank een groot succes!
We hadden goede hoop, maar de opbrengst
van de actie Samen voor de Voedselbank is
nog veel meer dan we hadden ingeschat. Wij
hebben in Enschede en Haaksbergen ongeveer
1000 kratten opgehaald. Na de eerste
schatting van 800 kratten kwamen er nog
steeds kratten binnen van diverse winkels,
scholen en kerken.
Omgerekend naar geld hebben we voor rond
de € 40.000, aan voedsel opgehaald. Voor heel
Overijssel was dat € 306.000 (vorig jaar
€ 134.000). Dat is inclusief € 70.000 aan geld
waar we in het voorjaar nog ons aandeel in
nader te bepalen producten van krijgen!

Dat is veel, zelfs zoveel dat we het in onze
stellingen niet kwijt kunnen. Als we iedere
week een pallet 'wegzetten' kunnen we een
half jaar verder!

(foto: RTV Oost)
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Kortom, een zeer succesvolle actie, dankzij
een groot aantal vrijwilligers, RTV Oost,
supermarkten, kerken en scholen. En
natuurlijk dankzij het winkelen publiek in onze
regio.

Wat we in de afgelopen dagen hebben gezien
en geleerd:
de roosters voor de bezetting van de
supermarkten waren twee dagen
bijna volledig ingevuld
we kregen heel veel positieve reacties
van deelnemende supermarkten. Ze
willen graag in de toekomst weer mee
doen
er waren heel veel positieve reacties
van deelnemende vrijwilligers. Velen
gaven aan een volgende keer weer te
willen doen

er waren ook veel warme reacties van
consumenten met uiteenlopende
giften van gel tot 1 pak rijst (ook
welkom) tot compleet gevulde
winkelwagens.
Er zijn nogal wat bedrijven geweest
die ons hebben geholpen inzamelen:
Robitex, Damsté advocaten en Button
Boss, om er maar een paar te
noemen.
En ondanks de inzameling ging de
uitgifte op vrijdag ‘gewoon’ door
Met zo’n opbrengst en met zulke reacties
kunnen we alleen maar concluderen dat hier
een vervolg op moet komen. Waarschijnlijk
niet meer zo grootschalig en binnen zo’n korte
tijd, maar de plannen liggen al klaar.

Kerstpakket en Oudejaarsdag
Voor de kerstdagen hebben onze cliënten wat
extra’s gekregen in de vorm van een luxe
kerstpakket. Daarin zat onder meer koffie,
thee, kaas en een kerststol.

En op de één na laatste dag van het oude jaar
zijn onze cliënten en onze vrijwilligers weer
verrast met maar liefst 1500 oliebollen van
bakkerij Nollen.

We zijn blij dat we met de feestdagen wat
extra’s konden doen!

Een welkome en lekkere verrassing. Bakkerij
Nollen, bedankt!!!

Nieuwsbrief Voedselbank Enschede-Haaksbergen 29 december 2016

Sneeuwpopjes voor de Voedselbank
Mevrouw Wilma Warmerdam heeft op haar
heel eigen manier een actie opgezet voor de
Voedselbank. Ze maakte ruim 50
sneeuwmannetjes gevuld met rijst.

die een welkome aanvulling vormen voor een
lekkere winterse maaltijd!

Ze heeft de poppetjes verkocht en daarmee
meer dan € 300,- opgehaald. Voor dit bedrag
koopt ze rookworsten voor de voedselbank,

Mevrouw Warmerdam, hartelijk bedankt!

Even voorstellen: Gerda Zeijlstra
Omdat ik per 1 januari de bestuurstaak
vrijwilligerszaken van Tom Schenk overneem,
wil ik mij graag even voorstellen.
In mijn werk in de jeugdhulpverlening en in
het vertrouwenswerk heb ik regelmatig te
maken gehad met cliënten, die afhankelijk
waren van de Voedselbank. Zij waren meestal
blij met deze voorziening, maar ik proefde ook
schaamte. Schaamte omdat ze ook bij dat dit
deel van hun bestaan hulp moesten zoeken.
Omdat ze de gang naar het Polaroid-gebouw
moeilijk vonden, ben ik ook een paar keer mee
geweest.

Ik heb vanaf die tijd veel bewondering gehad
voor de grote groep vrijwilligers, die de
Voedselbank draaiend houden en heb onlangs
besloten ook een bijdrage te leveren.
Mijn pakket binnen het bestuur is
Vrijwilligerszaken en ik hoop voor jullie wat te
kunnen betekenen. Natuurlijk zal ik een tijdje
nodig hebben om me in te werken en
iedereen èn het reilen en zeilen van de
Voedselbank te leren kennen, maar aarzel niet
om mij nu al te benaderen als er iets is.
Ik hoop op een prettige samenwerking!
Gerda Zeijlstra

Officiële opening Voedselbank aan de Hengelosestraat
Op donderdag 26 januari is de officiële
opening van onze mooie nieuwe hal. Dat
combineren we met een ‘open dag’ voor onze
relaties: supermarkten, bakkers, bedrijven,

sponsoren, kortom iedereen die ons helpt
goede pakketten te maken.
Vanaf 15:30 ontvangen we onze gasten, om
16:00 uur is de opening door Patrick Welman.

