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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Hieronder staat het verslag van de feestelijke
opening van onze mooie hal; leuk om te zien
dat mijn terloopse opmerking over de mooiste
hal in alle nieuwsberichten is opgenomen!
Terecht!
Wat ik ook vertelde is dat de aanvoer van
voedsel een stijgende lijn vertoont: sinds de
Aldi winkels leveren hebben we wekelijks zo’n
10-15 kratten extra! Als ook andere supers
een voorbeeld aan de Aldi nemen komt een
extra uitdeelmoment voor grote gezinnen snel
dichterbij.

Onze verdere plannen voor het jaar 2017 zijn:
méér gesprekken met onze cliënten en met de
verwijzende hulpverleners, uitbreiding van het
team voedselverwerving (ook om regelmatig
contact te kunnen houden met onze
leveranciers) en vooral het verbeteren van
onze financiële positie. Die mooie hal heeft
wel heel veel gekost! We willen proberen om
er in 2017 3 extra sponsoren bij te krijgen.
Dankzij de geweldige opbrengst van de
inzamelingsactie in december kunnen we de
pakketten iedere week goed vullen: er gaan
iedere week 2 pallets in de kratten!

Officiële opening Hengelosestraat 108
“Welkom in de misschien wel mooiste
Voedselbank van Nederland”. Zo begroette
Ruud Gardenbroek de meer dan 100
aanwezigen tijdens de officiële opening van
ons nieuwe pand.

Welman vertelde dat zijn broers, die ver
buiten deze regio wonen, nog steeds
vrijwilligerswerk doen voor hun kerk in
Glanerbrug. Vervolgens verrichtte Welman de
openingshandeling: het onthullen van een
‘bouwbanner’ met daarop de namen van de
bedrijven die onze verhuizing mede mogelijk
hebben gemaakt.

Ruud ging tijdens zijn toespraak ook in op alle
hulp en steun die van onze vrijwilligers en van
externen hebben gehad: “zonder hen was dit
nooit gelukt”.
Wethouder Patrick Welman (Economie en
Werk) had ook alleen maar lof voor onze
vrijwilligers. Hij riep in zijn speech ook
anderen op om vrijwilligerswerk te doen.
Hemzelf en zijn familieleden was dat ook met
de paplepel ingegoten.

Daarna is er nog veel nagepraat met onze
gasten en is een aantal van hen rondgeleid in
onze Voedselbank. Ze waren vooral onder de
indruk van het vele werk dat moet gebeuren
en de professionele manier waarop wij onze
pakketten samenstellen.

Nieuwsbrief Voedselbank Enschede-Haaksbergen 31 januar1 2017

Het was al met al een geslaagde bijeenkomst,
waarbij we nog even willen vermelden dat de
overheerlijke hapjes een donatie waren van
Boenders catering uit Beckum.

Wat wel opviel is dat de meeste van onze
voedselleveranciers ontbraken. Geen wonder,
gezien de openingstijden van hun winkels en
bedrijven. Later dit jaar zal apart voor hen een
leveranciersavond worden georganiseerd.

Rabobank doneert geld voor onze ompakruimte
Een van de nieuwe verworvenheden van ons
nieuwe pand is de ompakruimte die ervoor
zorgt dat we voedsel hygiënisch kunnen
ompakken. Dat is ook een vereiste om ons
certificaat voedselveiligheid te kunnen
behouden.
Het maken van die ruimte was allesbehalve
goedkoop en we gingen dan ook op zoek naar
een partij die ons dat geld wilde doneren. En
die was er gelukkig.
Afgelopen maand bleek Rabobank EnschedeHaaksbergen ons dat bedrag wilde doneren.
En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee!

Giften
We hebben de afgelopen maand niet mogen
klagen over aandacht en cadeautjes.
Naast allerlei zaken die mensen meenamen
naar de opening (van geld tot goederen en
aanbiedingen om fysiek te komen helpen),
kregen we ook een cheque van € 650,-.
Bas de Graaf van Innovadis bracht ons die
aangename verrassing mede namens hun
opdrachtgevers.

