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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Het aantal pakketten dat wij wekelijks
verstrekken is in een jaar tijd met zo’n 100
gedaald.
Een mooi bericht, zou je kunnen zeggen.
Maar, deze medaille heeft ook een andere
kant! Wij weten dat we lang niet iedereen
bereiken die aanspraak kan maken op een
pakket. Wij weten ook dat er in Enschede veel
gezinnen langdurig in armoede zitten en dus
ook veel kinderen in armoede opgroeien.
Maar we weten lang niet wie dat allemaal zijn.
Zoals wijkagent Colijn in Tubantia ook vertelde
blijft armoede steeds meer en steeds langer
verborgen.

Ook andere hulpverleners in Enschede zoeken
naar een oplossing om deze gezinnen in
armoede te bereiken en te kunnen helpen.
Omdat meer Voedselbanken dezelfde vraag
hebben gaat ook Voedselbanken Nederland
op zoek naar manieren om armoede op het
spoor te komen.
Wij willen dit jaar met de Gemeente en
andere instanties aan de slag om te proberen
gezamenlijk in actie te komen om deze
gezinnen uit hun vaak uitzichtloze situatie te
halen.

Parkeren op vrijdag
Waarschijnlijk heb je het wel eens
meegemaakt: geen parkeerplaats bij een
winkel of een evenement. Het personeel dat
vroeg op de dag arriveerde heeft wel een plek
kunnen bemachtigen. Natuurlijk moeten ook
zij hun auto kwijt, maar het staat natuurlijk
wel erg onvriendelijk en weinig klantgericht.
Er zijn ook bedrijven die dat anders doen. Kijk
maar eens naar Ikea. Daar staan de voertuigen
van het personeel zo ver mogelijk weg van de
winkel om klanten de beste parkeerplaatsen
te gunnen.
Onze Voedselbank heeft gelukkig veel
parkeerplaatsen, maar op vrijdag is het wel
erg druk is op de parkeerplaats. Er staan vaak
wel 8 tot 10 auto’s van vrijwilligers in de
vakken. Dat betekent dat er nog maar zo’n 20
plaatsen over zijn voor de cliënten en dat is te

weinig. Dat leidt ook tot gevaarlijke situaties
op de Hengelosestraat omdat cliënten de
parkeerplaats niet op kunnen.

We kunnen dat gemakkelijk vermijden door
zelf onze auto op vrijdag te parkeren aan de
overkant van de straat achter Maison Manon.
Je kunt daar gratis parkeren en bent niemand
tot last. Klantvriendelijk en veilig. Wat wil je
nog meer?

Donaties
Onlangs werden wij verrast door Taarten voor
Taarten. Dit bedrijf bracht ons 12 vlaaien.
Dit keer was de gift niet bedoeld voor onze
cliënten, maar voor onze vrijwilligers. Op deze

wijze willen zij ons vrijwilligerswerk "belonen".
Voor iedere vrijwilliger was er een lekkere en
verse taartpunt.
Meer weten over Taarten voor Taarten? Kijk
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eens op https://beatrice.nl/#beatrice-taartenvoor-taarten
Namens alle vrijwilligers enorm bedankt!

Een prachtig initiatief waar wij natuurlijk erg
blij mee zijn.
Afgelopen maand werden we ook verblijd met
een bedrag van bijna € 2.400,- van Eggink
verpakkingen Enschede. In december
organiseerden zij weer een inpakactie in het
centrum van Enschede. Samen met
vrijwilligers werden cadeaus van het
winkelend publiek in kleurrijk papier verpakt.
Natuurlijk tegen een kleine betaling. En de
opbrengst ging in zijn geheel naar de
Voedselbank.

Tenslotte kregen we bijna € 940,- van de
Stichting Specsavers steunt.
Blijkbaar hebben veel mensen op ons gestemd
als het favoriete goede doel. Erg fijn dat
zoveel mensen met ons meedenken en
meeleven!

Nieuwe werkwijze is succesvol!
Sinds we zijn verhuisd naar de
Hengelosestraat is er nogal wat veranderd in
onze manier van werken. Onze cliënten
moeten een beetje meer lopen, onze
vrijwilligers beduidend minder. De tijd is
voorbij dat een vrijwilliger op een
vrijdagmiddag soms wel meer dan acht
kilometer moest lopen.
We hebben het eerst een tijdje aangekeken,
maar kunnen nu concluderen dat de bezetting
op de vrijdagmiddag te zwaar is. Het succes
van de nieuwe werkwijze heeft dus ook een
keerzijde.

We weten dat de huidige vrijwilligers
bemanning heel graag op de vrijdag werken,
maar toch is het nodig om de bezetting te
verminderen. Iedereen moet natuurlijk wel
zinvol en nuttig bezig zijn en dat is nu niet
altijd het geval. Ton Koopman en Hennie
Hennie van de Wetering gaan daarom een
aantal mensen vragen om wat minder te gaan
werken. Ze zouden bijvoorbeeld ééns per 14
dagen kunnen komen.
Er komt een gesprek met alle vrijwilligers die
op vrijdag werken. Dat gebeurt nu al omdat
over een maand een nieuw kwartaalschema
ingaat. Er wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met ieders wensen.
Wel hopen we dat in geval van vakantie of
andere afwezigheid we een beroep op jullie
mogen blijven doen.
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Verkeersregelaars
Het certificaat is verplicht om het verkeer te
mogen regelen op de openbare weg. Maar
ook voor de parkeerplaats is het van belang
om goed opgeleid de drukte in goede banen
te leiden.

Midden op bovenstaande foto zie je Steven
Lanjouw en Chris Schreur. Zij hebben een paar
maanden geleden het certificaat
verkeersregelaar gehaald.

Uiterst links staat Ed Freeling, directeur van
Traffic Securety Nederland BV. Zij helpen ons
met de certificering.
Rechts op de foto staat Harald Wösting, ook
van Traffic Security. Hij staat wekelijks onze
twee verkeersregelaars bij op vrijdag tijdens
de piekuren.

De verkeerssituatie op de Hengelosestraat is
wat ingewikkelder en kent meer risico’s dan
aan de Hoge Bothofstraat.

Dankzij Steven en Chris kunnen wij nu onze
cliënten en het doorgaande verkeer op
vrijdagmiddag veilig begeleiden.

