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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Het was een bewogen maand! Er waren veel
mooie initiatieven, prachtige donaties en veel
drukte rond onze aanstaande verhuizing.
Maar we hebben ook afscheid moeten.
Afgelopen maand overleed een van onze
meest bijzondere vrijwilligers: Martin Born.

In de afgelopen 10 jaar is Martin Born als
vrijwilliger de spil en de drijvende kracht van
de Voedselbank geweest. Altijd aanwezig en
steeds op zoek naar nieuwe contacten om
onze cliënten zo goed mogelijk te helpen.
Wij zullen Martin missen.

Verhuizing
Er is en wordt hard gewerkt op onze nieuwe
locatie!
De vloer is door de BAM van een mooie
gladde asfaltlaag voorzien, de balie en
spreekkamers zijn door Renshof mooi
geplaatst en vrijwel klaar.

Als deze nieuwsbrief uitkomt is ook de grote
koelcel bijna klaar: de warmtewisselaars zijn
geplaatst. Alleen moet er nog een gladde vloer
aangebracht worden.
Een groot deel van de elektrische installatie is
aangelegd, tot aan de noodverlichting toe.

Met enkele handige vrijwilligers wordt
gewerkt aan de bouw van de ompakruimte:

dat blijkt niet zo eenvoudig als de leverancier
ons vertelde, maar dat lossen we wel op!
Het gaat hard en we hebben als planning dat
we in het laatste weekend van oktober
verhuizen. Maar we kunnen nog veel hulp
gebruiken, want er is toch nog heel veel te
doen! Wil je helpen? Meld dan aan bij de
Voedselbank.
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Proef Eet
Het is al bijna een traditie dat onze vrijwilligers
de kassa’s van Proef Eet in Enschede
bemensen. Dit tot tevredenheid van beide
partijen: Proef Eet heeft een betrouwbare
partner en kan ervan uitgaan dat alle kassa’s
continu bezet zijn, de Voedselbank krijgt een
vergoeding en een deel van de omzet boven
een bepaald bedrag.

nog eens te doneren! Een welkome verrassing
in deze dure tijd van verhuizing.
Al met al heeft Proef Eet netto € 11.468,58
opgeleverd voor onze Voedselbank!
Met dank aan alle vrijwilligers die op de een of
andere manier meegewerkt hebben aan dit
resultaat. Er is veel tijd gestoken in het helpen
op Proef Eet, maar onze andere vrijwilligers
hebben op vrijdag met een kleinere bezetting
moeten werken. Toch ging alles goed op de
uitgiftedag. Hulde!

Dit jaar was extra succesvol: na een eerste
telling op zondagmiddag werd duidelijk dat de
Voedselbank in ieder geval kon rekenen op
een bedrag van € 9000,-.
Bezoekers van Proef Eet doneerden ook nog
eens meer dan € 1.400,Als klap op de vuurpijl besloot Grolsch/de Klok
de omzet van hun bar op het Bierplein ook

Cliëntenadministratie
computersysteem van Voedselbanken
Nederland niet kon bieden wat wij nodig
hebben: een uitsplitsing naar ongeveer vijftien
varianten van voedselpakketten.

Tot nu toe werkten de dames van de
cliëntenadministratie nog veel met papier,
systeemkaarten en lange lijsten. Niet omdat
dat handiger was, maar simpelweg omdat het

Maar na veel overleg en wat aanpassingen is
het nu zover: de cliëntenadministratie is
volledig overgegaan naar Voedselbank.nu. Van
aanvraag tot beëindiging zit alles in de
computer. Het is nog wel even wennen maar
de "tellijst" van de kratten kan nu ook uit het
systeem worden geprint.
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Top TSG
We zagen ze al op Proef Eet, maar ook op
andere momenten in september heeft een
groep singer-songwriters uit het
coachingstraject TOP TSG op verschillende
plaatsen in Enschede opgetreden met als doel
zoveel mogelijk geld op te halen voor onze
Voedselbank.

Vol enthousiasme werd gezongen en
gespeeld. Met datzelfde enthousiasme werd
aan het luisterend publiek een bijdrage
gevraagd voor de Voedselbank.
Drie teams namen het tegen elkaar op in een
competitie, die werd georganiseerd door
Atak.

Op 25 september, tijdens het UITFestival,
werd bekend hoeveel geld er daadwerkelijk is
opgehaald. De singer-songwriters hebben
€ 881,42 bij elkaar gespeeld. Dat bedrag is
door de Atak Business Club aangevuld tot
maar liefst € 1200,00! De cheque werd
uitgereikt aan Ruud Gardenbroek door Rinze
van der Wal, directeur van Poppodium Atak.

Meer lezen, horen en zien over dit prachtige
initiatief? Kijk dan eens op
https://www.facebook.com/TOPTSG

Bruiloft
De familie Klootwijk vierde begin september
hun 25-jarig huwelijk. Zij zijn tevreden mensen
en hadden daarom geen behoefte aan
allemaal cadeaus. Zoals ze uitlegden: we
wilden onze gasten niet het gevoel geven dat
ze voor het feestje betaalden.
En wat was het resultaat? Een groot cadeau
voor de Voedselbank, want ze vroegen aan
hun gasten een bijdrage voor ons! Dat leverde
het fantastische bedrag van € 830,- op! Wij
zijn de familie Klootwijk hier zeer dankbaar
voor!!

En nog een bruiloft…
Van een ander, anoniem, 25-jarig bruidspaar
kregen we een week later € 320,-! Ook zij
vonden een cadeau voor de Voedselbank

belangrijker dan een cadeau voor zichzelf! Ook
aan dit bruidspaar onze hartelijke dank!
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Samen voor de Voedselbank
bijvoorbeeld zelf pakketten te verkopen of
mee te werken aan inzamelacties in de winkel.

RTV Oost komt dit jaar opnieuw in actie om de
Voedselbanken in Overijssel te helpen. We
gaan samen proberen om van 9 tot en met 17
december weer zoveel mogelijk
levensmiddelen in te zamelen.
Dit jaar komt de nadruk te liggen op
inzameling bij de supermarkten in Enschede
en Haaksbergen. Maar er komen ook weer
inzamelpunten op scholen en in kerken.
Een brief aan alle supermarkten is intussen de
deur uit. Daarin wordt aan supermarkten
gevraagd om mee te werken door

Mocht dat laatste gebeuren, dan hebben we
natuurlijk wel een behoorlijk aantal
vrijwilligers nodig die op vrijdag en zaterdag
boodschappenlijstjes uitdelen aan het
winkelende publiek.
Lijkt je dat leuk? Geef je dan op bij Wim
Sprakel: w.h.sprakel@gmail.com of
06 – 12 58 49 72.
RTV Oost ondersteunt de actie met de nodige
publiciteit. Dus mocht je leuke initiatieven zien
of horen? Mail het naar
voedselbank@rtvoost.nl en hun verslaggevers
komen graag een kijkje nemen.

