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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Zoals jullie weten zijn schulden een
belangrijke reden om bij de Voedselbank te
moeten aankloppen.
Het maken van schulden is ook erg makkelijk…
Maar daar is nu een beetje verandering in
gekomen! De ‘gratis’ telefoon bij een nieuw
telefoonabonnement is door een uitspraak
van de Hoge Raad gewoon koop op afbetaling
geworden.
Dat betekent dat bij het afsluiten van een
abonnement aan een aantal voorwaarden
moet worden voldaan. Geen enkele
telecomaanbieder heeft dat gedaan. Daardoor
had een groot aantal abonnementen niet
afgesloten mogen worden.

Het gevolg daarvan is dat schulden die
hierdoor ontstaan zijn voor een groot deel
niet geïnd mogen worden: alle
telecomaanbieders hebben daarom de
lopende incassoprocedures stopgezet en
zoeken naar een oplossing.
Bij nieuwe abonnementen moet nu onder
andere een controle bij het Bureau
Kredietregistratie gedaan worden, wat
betekent dat iedereen die in een
schuldsanering zit geen ‘gratis’ telefoon meer
mag worden aangeboden.
Een eerste stap om het schuldenprobleem aan
te pakken!

Vrijwilligers winkelacties
We gaan starten met inzamelacties bij de
lokale supermarkten. Bezoekende klanten
krijgen bij binnenkomst een
boodschappenlijstje met de vraag om
producten in natura te doneren aan de
Voedselbank. Bij de uitgang kunnen de
gedoneerde artikelen worden ingeleverd in
een speciale kooi of kist.
Op die manier proberen we het werk van onze
Voedselbank extra onder de aandacht te
brengen en tegelijkertijd onze pakketten te
verrijken met houdbare artikelen.
We overwegen om dat in de toekomst
ongeveer twee keer per jaar per supermarkt
(op vrijdag en zaterdag) te gaan doen.
Iets voor jou om daaraan mee te helpen?
Geef je dan op bij Wim Sprakel:
w.h.sprakel@gmail.com

Oproep
Ken je iemand in je buurt, je familie of je
verdere netwerk die iets voor de Voedselbank
kan betekenen, geef dat dan door aan het

bestuur. Of het nu gaat om specifieke kennis,
vaardigheden of om mogelijkheden om dingen
gunstig in te kopen, we horen het graag!
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Huisvesting
De projectgroep heeft samen met de architect
en onze logistiek adviseur een indeling
gemaakt van ons nieuwe pand: waar komt de
koelcel, waar komt de balie, waar komt de
ingang, enzovoort.
Ook zijn we druk bezig om vast te stellen wat
er precies moet gebeuren en daarvoor
offertes aan te vragen. Als eerste moet er
natuurlijk worden schoongemaakt en
geschilderd; daarna moet de vloer egaal
gemaakt worden, waarna we kunnen
beginnen met inrichten.
Er zal nog heel veel werk verzet moeten
worden, dus de verhuizing zal zeker na de
zomer zijn!
Zoals afgesproken organiseren we een
rondleiding voor alle geïnteresseerde
vrijwilligers. Een deel van de inrichting hebben
we op de grond aangegeven, zodat jullie
tijdens de open middag een indruk kunnen
krijgen. Wij kunnen ter plaatse een en ander

uitleggen over de geplande veranderingen die
worden doorgevoerd.

Je bent van harte welkom op zaterdag 2 juli
as. van 11 tot 13 uur aan de Hengelosestraat
(stalen hek tussen 110 en 104).

Nooit te oud om te leren?
Vrijwilligerswerk is waardevol. Voor de
samenleving en voor je persoonlijke
ontwikkeling. De Volksuniversiteit Enschede
wil graag bijdragen aan het plezier in het werk
van vrijwilligers en wil helpen om hen te laten
blijven ontwikkelen.
Zo organiseren ze basistrainingen op maat,
zodat je goed voorbereid aan de slag gaat.
Voor vrijwilligers die al langer actief zijn
organiseren ze een breed aanbod van
praktische en interessante cursussen.
Op hun site www.vuenschede.nl zie je hun
huidige aanbod. Zit jouw ideale training er
niet bij, dan zorgen ze daar voor.

Ook dit najaar heeft de VUE weer een
cursusaanbod speciaal voor mensen die als
vrijwilliger actief zijn in Enschede. De VUE
ontvangt van de gemeente Enschede subsidie
voor scholing voor vrijwilligers. Voor een
geringe eigen bijdrage kunt je je inschrijven
voor één van de aangeboden opleidingen.
Wil je één van deze cursussen voor een eigen
groep op locatie, of zoek je een andere cursus
(op maat)? Neem dan contact op met Hacer
Bircan en Astrid Beltman. Zij kennen alle
(gesubsidieerde) mogelijkheden. Ze zijn te
bereiken onder 053 – 432 33 04 of via
info@vuenschede.nl.

Attak
Poppodium Attak heeft al enige jaren een
samenwerking met het Twents Songwriters
Gilde (TSG). Doel is het ondersteunen van
singer-songwriters en om hen de mogelijkheid

te bieden om op te treden en zichtbaar te
worden.
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Wij zijn hier natuurlijk erg blij mee en zullen
de komende tijd gaan zoeken naar manieren
om deze bijzondere samenwerking breed
onder de aandacht te brengen.

Dit jaar zijn de meest talentvolle duo’s van de
afgelopen drie jaar uitgenodigd om op diverse
evenementen op te treden en geld op te
halen. De finale van deze wedstrijs is op 25
september tijdens het UIT-festival.
Onze Voedselbank is gekozen als het goede
doel waar de opbrengst aan wordt gedoneerd!

