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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Dinsdag 23 februari was de informatieavond
voor vrijwilligers. Daar bespraken we de
veranderingen en plannen voor 2016. We zijn
dicht bij een keuze voor een nieuwe locatie:
zie verderop in deze nieuwsbrief.
Voedselbanken NL heeft laten weten dat
mogelijk in de loop van dit jaar een stroom
houdbare en ‘verse’ waren van de
supermarkten op gang gaat komen. Dat zou
voor de pakketten een mooie ontwikkeling
zijn: die worden daar beter van! Maar dat kan
ook betekenen dat wij méér werk hebben aan
de verwerking van die producten en misschien
zelfs moeten gaan bekijken of we niet vaker
dan eens per week pakketten moeten gaan
uitreiken.

In het komend jaar willen we ook beter de
vinger aan de pols houden bij onze cliënten.
We willen proberen in te voeren dat er
minstens ieder half jaar een uitvoerig gesprek
komt. In dat gesprek proberen we zicht te
krijgen of er aan de verbetering van de situatie
van de cliënt gewerkt wordt: we willen
immers dat de cliënt aan het einde van de 3
jaar echt zonder onze steun kan. Dit kunnen
we alleen als we voldoende ruimte hebben
om die gesprekken rustig te kunnen voeren,
dus dat begint pas na de verhuizing.

15 maart certificering Voedselveiligheid
Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk
weten, worden we op 15 maart geïnspecteerd
op voedselveiligheid. Er is de afgelopen tijd
veel geïnvesteerd om de kwaliteit van ons
voedsel te waarborgen. Soms is dat lastig,
omdat voedsel vernietigd moet worden, maar
we zijn een heel eind op de goede weg. We
hebben er alle vertrouwen in dat de inspectie
tot een goed resultaat leidt.
Eigenlijk begint het dan pas. We zullen de
nieuwe werkwijze moeten blijven volhouden.
De verhuizing naar een nieuw pand kan ons
daar bij helpen omdat we daar mogelijk een

grotere schone ompakruimte kunnen
realiseren.
Na 15 maart zullen er vaker onaangekondigde
inspecties volgen.

Nieuwe bestuurslid Vrijwilligerszaken: Fanny Bakker

Fanny Bakker

Ik wil me graag even voorstellen, voor zover
we elkaar al niet zijn tegengekomen in de
afgelopen twee maanden.
Ik ben Fanny Bakker, recentelijk 55 jaar
geworden. Als bestuurslid vrijwilligerszaken
probeer ik ervoor te zorgen dat de zaken rond
om de vrijwilligers goed afgehandeld worden.
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Ik woon sinds een dik jaar in Enschede en heb
een zoon van 21 en een partner.
De voedselbank is en was voor mij niet
vreemd. In mijn vorige woonplaats
Lichtenvoorde heb ik samen met anderen de
voedselbank aldaar opgezet

Ik hoop dat we een goede samenwerking
kunnen ontwikkelen en schroom niet om bij
mij te komen met eventuele suggesties,
vragen of problemen.

Nieuwe secretaris: Ineke Jenniskens

Ik ben 49 jaar, opgegroeid in Maastricht, maar
sinds 1985 woonachtig in Enschede. Mijn
partner Roel en ik hebben twee dochters van
18 en 17 jaar oud. In 1990 ben ik aan de
Universiteit Twente afgestudeerd als
bestuurskundige. Daarna heb ik vele jaren
gewerkt als onderzoeker, zowel aan de UT als
in twee gemeentelijke

rekenkamercommissies. In 2009 ben ik
geswitcht naar een juridisch getinte (parttime)
baan als secretaris van twee adviescommissies
binnen de UT.
Ik vind het belangrijk en zinvol om mijn
ervaring, kennis en deskundigheid ook in te
zetten voor “de maatschappij”. De functie van
secretaris past daar prima bij! Ik ben onder de
indruk wat door alle vrijwilligers, voor en
achter de schermen, wordt gedaan om iedere
week ruim 500 kratten te vullen.
Ik hoop snel, op mijn eigen manier en vanuit
mijn eigen deskundigheid, mijn steentje
hieraan te kunnen bijdragen. Graag gauw tot
ziens !

Autowassen voor de voedselbank
Je hoeft niet te schrikken: we verwachten niet
dat je met spons en zeem de straat op moet.
Maar de meesten van ons gaan regelmatig
met de auto door de wasstraat.
Het bedrijf Perfect Carwash is gestart met
´clubwassen´. Wij krijgen als ´clubleden´ niet
alleen korting, maar we sparen ook samen
voor de Voedselbank. Bij elke wasbeurt sparen
we voor de Voedselbank. Volgens Perfect
Carwash kan dat per jaar oplopen tot boven
de € 1.000,-!
Je kunt Perfect Carwash in Enschede vinden
op Spaansland 4 (Zuiderval bij de wethouder
Beversstraat) en in Haaksbergen aan de
Textielstraat 1 (bedrijvenpark Stepelo).
De werkwijze op een rijtje:
• De Voedselbank meldt zich aan bij
Perfect Carwash om deel te nemen
aan het clubwassen.
• Vervolgens krijgen we een op-maat
promo pakket met

•

•
•

•

aanmeldformulieren voor alle leden
en familie/vrienden die zich bij deze
club verbonden voelden.
Als je besluit mee te doen, krijg je
washcard waarmee je zelf persoonlijk
altijd korting hebt bij het autowassen
Op je verjaardag een wasbeurt
cadeau!
Het aantal wasbeurten wordt
bijgehouden. Van het totaal bedrag
wordt een percentage 1x per jaar
geschonken aan de Voedselbank.
Eens per jaar is er een goede doelen
zaterdag. Van elke auto die op deze
dag gewassen wordt zal € 2,50
worden opgepot. Deze totale
opbrengst zal naar rato van de
deelnemende clubwassers verdeeld
worden.
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Verhuizing Enschede
In de laatste bestuursvergadering is een
selectie gemaakt uit de mogelijke nieuwe
locaties. Besloten is om verder te gaan praten
met de eigenaar van ‘het Vloerenarsenaal’ aan
de Parkweg en de eigenaar van één van de
huidige opslaghallen van Hartman aan de
Spoordijkstraat.
Beide locaties hebben hun voor- en nadelen.
De staat van het pand, de privacy voor onze
cliënten, de bereikbaarheid, de
parkeermogelijkheden en natuurlijk de
huurprijs zijn enkele van de vele factoren die
bij de keuze meespelen. Medio maart hopen
we alles op de rij te hebben en een definitieve
keuze te kunnen maken. Kiezen we voor het
‘Vloerenarsenaal’ dan kunnen we misschien
nog vóór de zomer verhuizen, kiezen we voor
de ‘Hartman-hal’, dan wordt het zeker na de
zomer.

