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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Wat was het warm! Door het warme weer was
de hal ‘lekker’ opgewarmd. Veel vrijwilligers
hadden een vrije dag om naar de toppers te
gaan en ondanks de Hemelvaartsdag hadden
we veel uit te delen: hulde voor de vrijwilligers
die dit allemaal doorstaan hebben!

In deze nieuwsbrief veel over acties die ons
werk ondersteunen: de succesvolle veiling van
‘Ontroerend goed’, het lustrum van de
Marktbond, de eerste voorbereidingen voor
de Proef Eet en de aankondiging van een
volgende inzameling samen met RTV Oost:
allemaal acties waar onze vrijwilligers zich
extra inspannen om ons werk mogelijk te
maken. Daarnaast komt de samenwerking
met de AH-winkels in de regio langzaam op
gang: eerst met een winkelactie, maar
waarschijnlijk gaan deze winkels in de nabije
toekomst ook verswaar leveren.
Verderop in deze nieuwsbrief lees je er meer
over.

De veiling van ‘ontroerend goed’
Donderdagavond 18 mei: niet het vertrouwde
beeld van grijze en zwarte kratten, gestapelde
pallets, verpakkingsmiddelen, vlijtige handen
en voedsel, maar hangende en liggende
gedichten en teksten, muziek, kunstwerken en
allerlei verrassingen.
De DIE-dichters van Enschede veilden 40
kunstwerken ten bate van de Voedselbank.
Nadat iedereen had gezien wat er allemaal
werd aangeboden, begon de veiling. Om de
beurt werd er een te veilen artikel omhoog
gehouden en begon het bieden. Voor elk
kunstwerk of gedicht of bezoek aan een
dichter was een basisbedrag vastgesteld en
dat ging per bod met 0.50 cent of 1, 2 of 3
euro omhoog.
Er was minder publiek dan we gehoopt
hadden, maar de mensen die er waren
hebben royaal hun geldbuidel getrokken. De
opbrengst was € 896,00!
Onze ‘eigen’ mensen hebben ook niet
stilgezeten: Ruud vertelde tijdens het

programma een en ander over het doel en de
organisatie van de Voedselbank en Antal,
Roosmarijn en Gerda hielpen mee met de
inrichting van de hal en zorgden voor
koffie/thee en een drankje voor de gasten. De
DIE-dichters hadden zelf de consumpties
ingekocht. Alles was dus voor de Voedselbank.

Het was een verrassend leuke avond en een
bijzondere ervaring dat een actie op onze
locatie gehouden werd. Wat ons betreft zeker
voor herhaling vatbaar!
Geinteresseerd in DIE dichters? Kijk eens op
http://dichtersinenschede.nl/ .
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Noaberschap: samenwerking met Albert Heijn
Recent heeft Wim Sprakel contact gezocht
met Albert Heijn in onze regio om tot een
betere en intensieve samenwerking te komen.
Albert Heijn ken een werkgroep ‘Lokale
Verbondenheid’.
Deze werkgroep wil de lokale betrokkenheid
in hun marktgebied vergroten. De
verdergaande samenwerking met de regionale
Voedselbanken kan daar een belangrijke rol in
spelen.
De werkgroep Lokale Verbondenheid doet
voorstellen aan de 16 filialen in Twente, maar
ook aan de 9 franchisenemers. Op 11 mei
waren de managers van de Twentse AH’s te
gast bij onze Voedselbank. Ook onze Twentse
Voedselbankcollega’s van Midden-Twente,
Oldenzaal, Losser en Almelo waren
uitgenodigd.

Ruud en Wim gaven een uitgebreide
presentatie, waarna er een rondleiding
volgde.
Samen met Albert Heijn wordt in de nabije
toekomst gewerkt aan de volgende
onderwerpen:
AH winkelacties (mogelijk te koppelen
aan Hamsterweken)
Gezamenlijke promotie
Lokale scholen benaderen voor
vrijwilligers (lokale verbondenheid!)
Uitnodigen van AH kader op lokale VB
(binding en passie)
Statiegeldinzameling bij AH winkels
Tijdens de bijeenkomst bleek dat de
basishouding van de Albert Heijn managers
erg positief was. Een werkgroep gaat nu –
samen met de Voedselbank – de ideeën
uitwerken en komt met voorstellen.
Onnodig te zeggen dat wij erg blij zijn met
deze samenwerking. Het is voor ons een
garantie voor een meer continue aanvoer van
voedsel.

Enschedese markt 500 jaar
De Enschedese marktbond viert dit jaar zijn
100 jarig bestaan en het feit dat er in
Enschede al 500 jaar een markt gehouden
wordt.
In het kader van hun jubileum is juni
feestmaand, met o.a. een herhaling van ‘De
Nacht Van Enschede’. Tijdens die nacht zijn er
tenminste 6 stuntverkopen, waar door
ondernemers gedoneerde producten voor een
actieprijs verkocht worden. De opbrengst
daarvan is voor ons.
Ook wordt een fototentoonstelling
georganiseerd, waarvan de foto’s verkocht
kunnen worden, met ook weer de opbrengst
voor ons.

Op zaterdag 3 juni om 10:30 is de opening van
de jubileummaand. Natuurlijk is een
afvaardiging van de Voedselbank daarbij
aanwezig.
Uit dit initiatief blijkt opnieuw de
betrokkenheid van Enschedese burgers,
ondernemers en bedrijven met medeburgers
die het wat minder goed hebben. Wij
waarderen dat ten zeerste!
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Proef Eet
Ook in 2017 mogen wij weer de kassa’s
bemensen van Proef Eet. Dit evenement, dat
al sinds 1985 bestaat, wordt dit jaar gehouden
van 1 t/m 3 september. Dit jaar doen er meer
dan 40 restaurants en cateraars mee aan de
Proef Eet. Zij brengen een grote diversiteit aan
kookkunsten wat garant zal staan voor een
bijzondere smaakervaring voor de bezoekers
aan dit feestelijke evenement.

Dit jaar moeten we 16 kassa's bemensen,
twee meer dan het afgelopen jaar. Dit
betekent ook dat we meer mensen nodig
hebben om het rooster rond te krijgen.
De tijden van de Proef Eet zijn als volgt:
vrijdag 1 september
17.00 – 23.00 uur
zaterdag 2 september 13.00 – 23.00 uur
zondag 3 september
13.00 – 21.00 uur
Mocht je mee willen doen dan willen we graag
van je weten op welk dagdeel je beschikbaar
bent om de kassa te bezetten. Het zijn in
principe blokken van drie uur. Wil je op
dezelfde dag meerdere uren, of op meerdere
dagen, dan is dat natuurlijk geen probleem.
Tot 15 juli a.s. kun je bij Meta Bax via
mailadres: bg.bax@home.nl . Graag
vermelden bij onderwerp: opgave Proef Eet
2017. En vergeet niet om ook familie en
vrienden in te schakelen ☺.

We hebben weer veel vrijwilligers nodig om
de kassa’s te bemensen.

RTV Oost actie 2017
Even leek het er op dat RTV Oost in 2016 de
laatste keer de actie ‘Samen voor de
Voedselbank’ zou gaan ondersteunen. Even
leek het er op dat RTV Oost in 2016 de laatste
keer de actie ‘Samen voor de Voedselbank’
zou gaan ondersteunen. Maar gelukkig is men
bij RTV Oost zó onder de indruk geraakt van
het fantastische resultaat van 2016 dat ervoor
gekozen is om nog een jaar door te gaan! Van

1 tot en met 9 december 2017 gaan we weer
voedsel inzamelen bij de Enschedese en
Haaksbergse supermarkten.
Gezien het succes van het afgelopen jaar
hebben we weer erg hoge verwachtingen van
de opbrengst. We hebben ook daarvoor weer
de nodige vrijwilligers nodig. Daar komen we
later dit jaar nog op terug.

