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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Na de feestdagen in december komen we
langzaam weer in het gewone ritme.
We zien wel dat de aanvoer van producten
nog steeds groter is dan in het najaar.
Op 10 januari was er de gezellige
Nieuwjaarsbijeenkomst, waarop ik een
tweetal zaken kon aankondigen: een
nieuwe vriescel (alleen voor brood) en een
nieuwe koelbus (lease) . De twee kleine
bussen worden verkocht, zodat het
rittenschema moet worden aangepast.
Op 1 maart namen we afscheid van Ton
Koopman. Ton deed veel voor de
Voedselbank. Die taken moeten worden

overgenomen tot we een nieuw
bestuurslid hebben gevonden. We zoeken
op korte termijn een oplossing.
Bij de extra uitgifte op dinsdag loopt nog
niet storm. We gaan deze extra uitgifte
natuurlijk evalueren, maar doen dat na
zo’n 3 maanden. Dan kijken we naar wat
onze cliënten er van vinden, maar ook
naar hoe het bij ons loopt.
We hebben nog steeds vacatures: kijk
eens of je iemand weet die ons wil komen
helpen! Alle vacatures staan op de site.

Afscheid Ton Koopman
Ton Koopman heeft laten weten per 1
maart te gaan stoppen als bestuurslid en
vrijwilliger van onze Voedselbank.
Wij vinden dat erg jammer.
Ton heeft in de 7 jaar dat hij vrijwilliger is
geweest heel veel georganiseerd en tot
stand gebracht, waardoor de Voedselbank
steeds professioneler is geworden. Vooral
op het gebied van voedselveiligheid

(Groencertificaat) heeft hij veel werk
verzet.
Dat alles heeft bijgedragen aan de goed
lopende organisatie die de Voedselbank
nu is.
De komende weken zal Ton zijn
werkzaamheden overdragen; uiteraard
gaan we op zoek naar een opvolger!
Ton, bedankt.

Gerda Zeijlstra
Tot ons verdriet is op 21 januari Gerda
Zeijlstra overleden.
Zij was tot begin 2018 ons bestuurslid
vrijwilligerszaken, maar moest daarmee
stoppen omdat ze ernstig ziek werd.

Een geplande operatie kon in november
door een onverwachte verergering niet
doorgaan.
Helaas ging haar toestand snel achteruit,
waardoor ze op 21 januari thuis overleed.

Na een zware operatie in 2017 leek het
even goed te gaan, maar in de zomer van
2018 bleek haar ziekte toch weer
teruggekomen te zijn.

De mooie, indrukwekkende
afscheidsbijeenkomst is door een aantal
vrijwilligers bezocht.
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Tweede uitgifte op dinsdag
De eerste 2 dinsdagen zijn goed verlopen.
Op 7 januari kwamen er 57 cliënten en op
14 januari waren er 60 cliënten. Ook zijn
er 3 pakketten thuisbezorgd. Op 21 januari
waren er 61 cliënten en werden er 3
pakketten bezorgd.

Er is op dinsdag weinig aanbod van
aardappels, groente en fruit (AGF).
Mogelijk kan dat verbeteren door
samenwerking met de Voedselbank
Groningen. Die heeft een ruim aanbod van
AGF en komt met een bus naar Losser om
goederen op te halen.
Wanneer we een maand hebben gewerkt
met de dinsdaguitgifte, houden we een
enquête onder de cliënten over hun
ervaringen.

Kerstmis in januari
We zijn er zo langzamerhand aan gewend:
pepernoten met kerstmis, paaseieren in
mei en kerstpakketten in januari. Gelukkig
wordt overgebleven voedsel van de
feestdagen niet verspild en kunnen wij er
onze cliënten een plezier mee doen.
Maar de afgelopen periode was erg
bijzonder.
Met kerstmis konden we iedereen al
verblijden met een of meer pakketten. In
januari hield dat niet op. Er werd een
grote hoeveelheid overgebleven
pakketten geschonken, zodat we twee tot
drie keer (afhankelijk van de
gezinsgrootte) een extraatje konden geven
aan onze cliënten. We hebben die niet
uitgepakt, maar in zijn geheel aan de cliënten
gegeven. Dat werd zeer gewaardeerd!

Hopelijk krijgen we de komende tijd net zo
veel gezond voedsel binnen…

Op 1 februari (!!!) reikten wij voor de derde
keer dit jaar Kerstpakketten uit!
Op de foto zien we Roy zich concentreren voor
zijn dankbare taak.

Nieuwsbrief Voedselbank Enschede-Haaksbergen januari/februar1 2019

Financiën
Uit de voorlopige cijfers over 2018 blijkt
dat we het afgelopen jaar minder
inkomsten hebben gehad en meer geld
hebben moeten uitgeven.
We hebben dus verlies geleden. Dat kan
gelukkig uit de reserves worden
aangevuld, maar die reserves hebben we
hard nodig voor de toekomstige
verhuizing.

Het bestuur gaat hard op zoek naar méér
inkomsten en zal alle uitgaven kritisch
doornemen.
Wij vragen alle vrijwilligers om mee te
werken: laat geen onnodig licht branden,
laat de roldeur niet open staan als de
kachel brandt, kortom: let op de kleintjes!

Nieuw uitgiftepunt Haaksbergen
Het was al even bekend: we moesten ons
‘oude’ uitgiftepunt in Haaksbergen
verlaten. Het bleek nog lastig genoeg om
een goed en betaalbaar alternatief te
vinden.
Maar het is ons gelukt. Ons nieuwe adres
is:
O.L.V. van Lourdeskerk
Sonderenstraat 53
7481 HB Haakbergen

Noabers van de Voedselbank
Zoals jullie hebben kunnen lezen was 2018
een financieel minder jaar.
Eén van de extra kostenposten is dat we
de Mercedes-bus van Haaksbergen in
eigendom hebben gekregen.
De verzekering, belasting en de
tankbeurten kwamen op onze rekening.
Daarnaast hebben de schades aan de
bussen een behoorlijke stempel op de
financiën gedrukt.
Medio februari komt er een nieuwe bus.
Deze zal tegen een vriendenprijs geleased
worden bij ESWE uit Apeldoorn. De
Mercedes en onze eigen Renault zullen
dan worden verkocht.
Om extra inkomsten te genereren hebben
we het plan opgepakt om de bussen te

voorzien van betaalde logo’s. We
proberen zo het mes aan twee kanten te
laten snijden.
Bovenaan de bussen komt “Noabers van
de Voedselbank”. Noaber is Twents voor
goede buren die elkaar helpen
(noaberschap).
Wat is het voordeel voor onze noabers?
Zij adverteren op het transportmiddel van
de Voedselbank dat dagelijks door de hele
regio rijdt.
De associatie met een sociale instelling
met hoge goodwill en bekendheid is goed
voor hun merkimago.
Henk Mulder is samen met Henk van de
Wetering en Wim Sprakel de werkgroep
“Noabers van de Voedselbank” begonnen.

Mochten jullie nu denken “ik ken een
bedrijf dat de Voedselbank wel wil
sponsoren”, neem dan contact op met
onderstaande contactpersonen.
Henk Mulder 06-21 83 68 77
Wim Sprakel 06 -12 58 49 72
Henk van de Wetering 06-41 62 36 47

Voorbeeld van de beschikbare plekken
(totaal 56 stuks)

DE punten
De inzamelingsactie van de Douwe Egberts
spaarpunten, die is opgezet door de Lions
en de Voedselbank in december 2018
heeft 625.000 waardepunten opgeleverd.
Deze zijn opgestuurd naar D.E. waarna
D.E. een extra bonus heeft toegekend van
20 %.
De waardepunten zijn omgezet in pakken
koffie. De buit voor EnschedeHaaksbergen bedroeg 1258 pakken
koffie!! Zeker weten dat onze cliënten hier
blij mee zullen zijn.

Douwe Egberts heeft inmiddels toegezegd
om de actie ook voor dit jaar in
december te herhalen.....

Onze hartelijke dank gaat uit naar de Lions
in Haaksbergen en Enschede die dit
allemaal mogelijk hebben gemaakt.

Wij zoeken nog enthousiaste ‘tellers’ die
ons dan gaan helpen met het tellen van de
waardepunten....(opgave via Wim Sprakel)

Donatie
In december stond op Herdenkingspark
Scholtenhagen een prachtig mooi verlichte
kerstboom, waarin iedereen die dit wilde
een eigen persoonlijke boodschap kon
ophangen in een doorzichtige kerstbal.

Denk daarbij aan de naam van een
overleden dierbare, een mooie
herinnering of gedachte aan een dierbare
of een wens.

De kerstballen met bijpassend kaartje
waren te koop voor € 2,50.

De hele opbrengst van deze actie is
geschonken aan onze Voedselbank: € 370!
Wij zijn erg blij met dit initiatief en met de
opbrengst daarvan. Bedankt!

Gulle gever
Dinsdag 26 februari kregen we
onverwacht bezoek. Een jongeman kwam
60 euro brengen voor de Voedselbank.
Gewoon, omdat wij zulk goed werk doen.

Hij wilde zijn naam niet geven wilde ook
geen officieel bedankje.
Maar wij zijn er erg blij mee! Dus op deze
manier alsnog bedankt.

Emté
Zoals bekend worden de huidige Emté
supermarkten dit jaar in ras tempo
omgebouwd naar een Jumbo of een Coop
formule.
Wij hebben met Sligro (eigenaar van Emté)
de afspraak dat wij op de laatste dag de
Emté winkels mogen leeghalen.
Inmiddels hebben we bij de winkels in
Haaksbergen (ruim 100 kratten) en
Kuipersdijk (150 kratten ) mogen ophalen.
Ongeveer zes winkels volgen nog…

zijn op dit moment nog op zoek naar een
paar vrijwilligers die ons willen helpen
voor ca 3 uurtjes.

Het leeghalen gebeurt op een
zaterdagmiddag vanaf ca 13.00 uur. Wij

Vrijwilligerszaken
Op dit moment zijn we op zoek naar
nieuwe vrijwilligers:
- Maandag schoonmaak
- Donderdag ompakken en uittellen.

-

-

Vrijdagochtend ompakken en
inpakken koel/vries, voor
pakketten Haaksbergen.
Van 9.00 uur tot ± 14.00 uur (= t/m
de koel-lopende-band)
Reserve- coördinator
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Bedrijfskleding
Er is behoefte aan meer bodywarmers.
Knelpunt is de hoge kosten. Gezien onze
financiële situatie (zie boven) is er nog niet
direct een oplossing voorhanden.

Er is slechts een beperkt aantal
diepvrieshandschoenen beschikbaar. Deze
blijven binnen de hal en zijn voor iedereen
te gebruiken.

Jaarrooster
Er is voor 2019 een nieuw jaarrooster
gemaakt met daarin alle vergaderdata en
andere bijzonderheden voor 2019. Ook in
te zien op het mededelingenbord.

Jaarrooster 2019

Bestuur: maandelijks, op de 2de
dinsdagavond (19.30 u) van de maand:
15 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april,
14 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 10
september, 8 oktober, 12 november, 10
december
Klankbordgroep: dinsdagochtend van
10:00 - 11:00 uur:
19 februari, 19 maart, 16 april, 18 juni,
16 juli, 20 augustus, 24 september,
15 oktober, 19 november,
17 december*alleen indien noodzakelijk
i.v.m. drukke december maand.

Coördinatorenteam: op de dag van de
bestuursvergaderingen
Regiovergaderingen: Deventer, 19:30 21:30 uur:
28 januari, 25 maart,17 juni,26 augustus,
18 november
ALV VBNL: Houten, zaterdagochtend (10 13 uur):
6 april, 7 september, 30 november 2019
Proef-eet: 30 augustus t/m 1 september
2019 (NB 30 augustus is een vrijdag).
Decemberuitreiking pakketten: Kerstmis
valt op woensdag 25 en donderdag 26
december 2019; uitreiking pakketten kan
dus gewoon op de vrijdag plaatsvinden!

