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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
De verhuizing is achter de rug en we hebben al
weer 4 keer voedselpakketten kunnen
uitreiken vanuit de nieuwe locatie.
Dat ging goed, beter zelfs dan bij Polaroid. We
hebben nu veel meer ruimte om de kratten uit
te geven, de cliënten hebben veel meer
ruimte om hun tas in te pakken en er is ook
meer ruimte voor het uitgeven van brood.
Na een paar aanpassingen loopt het nu
uitstekend: onze cliënten zijn sneller weer op
weg naar huis. Dat kost soms wel wat meer
moeite dan eerder, want wij krijgen gelukkig
steeds meer goede producten uit de
supermarkten.
De verhuizing was niet mogelijk geweest
zonder de vele bijdragen van sponsoren: wij
zijn ze daar erg dankbaar voor.
Maar ook hebben een aantal vrijwilligers veel
extra uren gemaakt om allerlei klussen te
doen: ook zij waren onmisbaar!
Zoals jullie op allerlei manieren merken is er
begin december weer een inzamelingsactie in
samenwerking met RTV Oost. Die wordt dit
jaar groots aangepakt. RTV Oost drukt de
flyers, maakt spandoeken, posters en
banieren; er worden op allerlei plaatsen

opnames gemaakt om in de actieperiode uit te
kunnen zenden. Dat moet wel een prachtige
opbrengst worden. Zeker als al onze
vrijwilligers meehelpen in de supermarkten en
ook vrienden en bekenden inzetten!! De
opbrengst in Enschede is helemaal voor ons
en zal hopelijk voldoende zijn om voor
maanden een goed en gezond pakket te
kunnen bieden.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt je de
uitnodiging voor de bijeenkomst op 8
december. Daarvoor nodigen wij dit keer ook
de partners van onze vrijwilligers uit, zodat die
ook kunnen zien in welke mooie ruimte wij
mogen werken.
Tot slot nog een verandering in het bestuur:
Tom Schenk heeft een full-time baan gekregen
en heeft daardoor te weinig tijd om de
vrijwilligers goed te kunnen begeleiden. Hij
stopt dan ook per 1 januari. Tom, gefeliciteerd
met je nieuwe baan!
Gelukkig is er ook al een opvolger: Gerda
Zeijlstra, nu nog vertrouwenspersoon, zal de
taken van Tom gaan overnemen. Jullie zullen
haar de komende tijd al regelmatig bij ons
zien. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich
aan jullie voorstellen.

Vrijwilligersavond 8 december
Op donderdagavond zijn alle vrijwilligers met
partner uitgenodigd in onze nieuwe vestiging.
Zie het als een soort inwijdingsfeestje van ons
pand aan de Hengelosestraat.
Veel vrijwilligers zijn erg druk geweest met de
verhuizing, die de nodige extra inspanning
heeft gevraagd van iedereen. En dat
betekende vaak: meer tijd voor de
Voedselbank en veel van huis.

De hoogste tijd om eens te laten zien hoe
mooi alles geworden is. We rekenen op een
grote opkomst.
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Aldi gaat leveren
Op maandag, woensdag en vrijdag wordt het
voedsel opgehaald. We schatten dat het gaat
om drie tot vier kratten per keer/per filiaal.
Dat betekent vijftig tot zestig kratten per
week!
De medewerkers van de Aldivestigingen
worden binnenkort uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan onze Voedselbank.
Vanaf 5 december gaan de zes Aldi winkels in
Enschede en Haaksbergen voedsel leveren aan
onze Voedselbank! Het gaat om de filialen aan
de Lipperkerkstraat, Deurningerstraat, De
Posten, Haaksbergerstraat, Nic. Maesstraat en
de Jhr von Heydenstraat (Haaksbergen).

Wij zijn zeer erg met het feit dat Aldi ons als
Voedselbank wil gaan beleveren. Ook de Aldi
medewerkers enthousiast over het genomen
initiatief en zijn vastbesloten om de
samenwerking tot een groot succes te maken.

Samen voor de Voedselbank
De decemberactie die we samen met RTV
Oost opzetten kan een groot succes worden.
Al 17 supermarkten werken mee. We gaan
daar op vrijdag 9 en zaterdag 10 december
voedsel inzamelen.
Het is de bedoeling dat twee vrijwilligers per
supermarkt flyers uitdelen en het gedoneerde
voedsel in ontvangst nemen.
Maar we hebben tot nu toe te weinig
vrijwilligers om ons te helpen!!!

Iedereen hoeft per dag/per keer maar drie á
vier uur bij een supermarkt te staan. Dat is
toch geen al te grote inspanning?
Wanneer we te weinig mensen hebben, zullen
we op 10 december niet alle supermarkten
kunnen bemensen.
Dus opnieuw de oproep:
Wil je meehelpen of ken je iemand die ons wil
ondersteunen in deze actie op 9 en 10
december?
Geef dat door aan Wim Sprakel:
06 – 12 58 49 72.

Chocoladeletters voor vrijwilligers
Een tijdje geleden kregen we een aanbod uit
een onverwachte hoek. Uitvaartverzorger
Monuta Tymon Stamborg bood aan om onze
vrijwilligers met Sinterklaas te verrassen met
een chocoladeletter. Als teken van waardering
voor al het werk dat onze vrijwilligers doen.
Wij zijn erg blij met dit sympathieke gebaar.

Leuk dat onze vrijwilligers ook wat extra
aandacht krijgen.

De chocoladeletters liggen klaar inde
vrijwilligershoek.
Met dank aan Monuta Tymon Stamborg.
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Donatie van Repaircafé Avanti Wilskracht
Afgelopen maand werden we verrast met een
gulle donatie van € 500,- uit de fooienpot van
Repaircafé Avanti Wilskracht.
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke
bijeenkomsten die draaien om (samen)
repareren. In Enschede Oost heeft
sportvereniging Avanti Wilskracht enige jaren
geleden zo’n café opgezet. Met uitsluitend
vrijwilligers, net als bij onze Voedselbank.

kennis en praktische vaardigheden in de buurt
aanwezig zijn. Samen repareren leidt vaak tot
nieuwe kennismakingen en betere contacten
in de buurt.
Op de locatie waar het Repair Café wordt
gehouden, is gereedschap en materiaal
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te
voeren. Ook zijn deskundige vrijwilligers
aanwezig, met reparatiekennis en –
vaardigheden op allerlei terreinen.
Kijk ook eens op internet
https://www.youtube.com/watch?v=ICDAeqE
KzQA

Door repareren te promoten, wil VSV Avanti
Wilskracht bijdragen aan het verkleinen van
de afvalberg. We gooien met z’n allen teveel
weg, ook dingen die eenvoudig te repareren
zijn. Daar denken we vaak te weinig bij na. Het
Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners
op een nieuwe manier met elkaar in contact te
brengen. En om te ontdekken dat er heel veel

De reparaties zijn gratis, maar er staat wel een
fooienpot. Dit jaar mogen wij meegenieten
van het succes van het Repaircafé door de
genoemde donatie.
Alle vrijwilligers van Repaircafé Avanti
Wilskracht: hartelijk dank en veel succes in de
toekomst!

Opnamen RTV Oost
RTV Oost wil de komende tijd meer aandacht
besteden aan de Voedselbanken in de regio
om op die manier zoveel mogelijk voedsel in
te zamelen in december.
Veel radioprogramma’s maken tijd vrij voor de
actie Samen voor de Voedselbank. Maar ook
op tv komen er programma’s die de actie
ondersteunen. Op vrijdag 25 november
werden daarom opnamen gemaakt in onze
Voedselbank.

Vrijwilligers en cliënten werden in beeld
gebracht en programmamaakster Esther

Rikken interviewde een cliënt en een
vrijwilliger.
Luister en kijk de komende tijd dus eens wat
vaker naar onze regionale zender. Samen met
RTV Oost moet het lukken om extra veel
voedsel in te zamelen in december.
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Speelgoed voor de kleinsten
Eind november hadden medewerkers van
ABNAMRO een mooie verrassing voor ons.
Brigitte Barelds nam het initiatef om met een
groep collega’s van Enschede naar Apeldoorn
te fietsen om zo geld op te halen voor de
kinderen van clienten van de Voedselbank.
Met dat geld hebben ze speelgoed gekocht
voor kinderen van 0 t/m 3 jaar.
Op 24 november overhandigde Brigitte vol
trots de cadeutjes aan Meta Bax en Dineke
van der Velde
Brigitte en collega’s, bedankt voor dit mooie
initiatief en de fijne cadeau’s!

