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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Zagen we in eerdere jaren in augustusseptember vaak een flinke afname van de
aanvoer van producten, tot nu toe is daar
gelukkig niets van te merken!
Vanuit Deventer is de aanvoer lekker groot en
de lokale supermarkten zijn ook een mooie
bron van producten.
Vooral verse groenten en fruit zijn de laatste
tijd best ruim voorradig, zodat we tot het eind
van de vrijdag nog cliënten blij kunnen maken.

Sinds kort zijn alle bij de vorige RTV Oost-actie
ingezamelde producten op. Maar de volgende
actie komt er weer aan: van 1 tot en met 9
december zamelen we weer in. Als we genoeg
vrijwilligers kunnen werven, zijn er méér
supermarkten die meedoen, dus ook een
grotere opbrengst.
Ken je nog vrienden en kennissen die mee
willen doen? Meld ze aan!

Ronde Tafel
De Round Table Enschede heeft het plan
opgevat om de huishoudens van de
Voedselbank Enschede-Haaksbergen een mooi
(extra) kerstpakket te geven.
De ‘kerstcommisie’ van de Tafel doet ieder
jaar iets voor een goed doel en dit keer zij wij
aan de beurt.

(soep of salade), vlees of wild, groente en
andere bijgerechten en iets feestelijks na.
De Ronde Tafel wil zelf graag het pakket
maken en wij hebben de Voedselbank
daarvoor als locatie aangeboden.
Wij hebben aangegeven dat wij pakketten
uitreiken naar gezinsgrootte en speciale
kenmerken. De Ronde Tafel zorgt voor de
ingrediënten die ze van relaties krijgen of die
ze zelf aanschaffen.

Het uitgangspunt voor dit bijzondere pakket is
dat alle maaltijdonderdelen aanwezig zijn om
een mooie kerstmaaltijd mogelijk te maken. Je
kunt daarbij denken aan een voorgerecht

De leden van de Ronde Tafel willen het pakket
graag zelf uitreiken op de uitgiftedag voor
Kerstmis.
Een fantastisch idee, waar wij de komende tijd
graag over meedenken en aan meewerken.

Open huis 7 oktober
Het is bijna een jaar geleden dat onze
Voedselbank verhuisde naar de
Hengelosestraat. We zijn in de tussentijd
helemaal ingewerkt in het nieuwe pand, alles
loopt op rolletjes.
Hoog tijd om de deuren eens open te zetten
voor de Enschedese bevolking. Op zaterdag 7
oktober willen we laten zien aan iedereen die
maar wil wat we zoal doen in de Voedselbank.

Belangstellenden worden bijgepraat over
voedselinzameling en krijgen een korte
rondleiding. We nemen ze ook mee op de
route die de cliënten wekelijks lopen.
Wil je je familie, buren en bekenden laten zien
wat we doen? Ze zijn van harte welkom op
zaterdag 7 oktober van 14.00 uur tot 16.30
uur.

Nieuwsbrief Voedselbank Enschede-Haaksbergen 28 september 2017

Proef Eet
Gelukkig kloppen de lange termijn
weersverwachtingen niet altijd. Het leek er
lang op dat het slecht weer zou zijn in het
eerste weekend van september, maar bij de
opening van Proef Eet scheen de zon volop. En
dat bleef de dagen daarna zo. Fijn voor de
bezoekers van Proef Eet, maar ook voor onze
vrijwilligers in de kassa’s.

Proef Eet had dit jaar nogal wat concurrentie
van andere evenementen in de regio, maar
dat was op vrijdag en zondag niet te merken.
Er werden grif munten ingekocht en onze
vrijwilligers hoefden zich meestal niet te
vervelen.
Vanuit de tent in de Jacobusgang werden onze
kassiers en kassières naar de juiste plek
geloodst. Op de drukste momenten waren er
17 vrijwilligers actief in maar liefst vijf
verschillende kassa’s.
Dat was nog een hele klus. Niet alleen om
zoveel vrijwilligers te vinden, maar ook om te
zorgen dat ze op tijd werden afgelost en
werden voorzien van eten en drinken.

De sfeer was prima! Op vrijdag bood De
Beiaard broodjes aan voor onze vrijwilligers en
de dagen erna konden we regelmatig genieten
van een echte serenade.

Aan het eind van de drie dagen kregen we een
voorlopige berekening van onze verdiensten.
Dat is exclusief de ruime fooien die we aan de
kassa en in de tent kregen. We hebben de
definitieve eindafrekening nog niet binnen,
maar het ziet er naar uit dat we in totaal ruim
boven de € 10.000 uitkomen! Een enorm
bedrag dat we in één weekend samen hebben
verdiend.
Alle vrijwilligers, ook degenen die vrijdag
‘gewoon’ hebben gezorgd voor de uitgifte aan
de Hengelosestraat, hartelijk dank voor jullie
inzet!
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Sponsoractie Livio
Op zaterdagmiddag 23 september
organiseerde Livio Enschede in het kader van
Nationale Burendag tal van activiteiten.
Er was soep, muziek, veel zon en nog meer
gezelligheid. De activiteiten waren bedoeld
om de bewoners van de Broekheurnerborgh
en hun buren samen te brengen.
Aanwezige sportieve buurtbewoners konden
meedoen aan een sponsorloop waarbij de
opbrengst geheel ten goede kwam aan de
Voedselbank. Ook de helft van de opbrengst
van alle consumpties werd aan ons
geschonken.
Voor ons was het een mooie kans om de
werkzaamheden van de Voedselbank verder
toe te lichten.
Op het eind van de middag mocht Ruud
Gardenbroek van Jeanet Buikema de
opbrengst in ontvangst nemen: € 221,Livio, enorm bedankt voor jullie bijdrage!

Beursvloer Haaksbergen en de inzamelingsactie in december
Op 21 september werd voor de eerste keer
een ‘Beursvloer’ georganiseerd door de
Haaksbergse Uitdaging. De maatschappelijke
beursvloer is een evenement waarbij
maatschappelijke behoeftes worden
‘verhandeld’ . Hier komen vraag en aanbod
van vrijwilligerswerk in de meest brede zin bij
elkaar.

maar we hebben weer een grote stap
gemaakt.

Voor de Voedselbank een mooie gelegenheid
om verschillende nieuwe contacten te leggen
met bedrijven en verenigingen.
Ons doel was om zoveel mogelijk vrijwilligers
te werven voor de komende RTV Oost
inzamelingsactie in december.
En we waren succesvol: we zijn er in geslaagd
om in ieder geval 25 vrijwilligers toe te voegen
aan ons bestand.

w.h.sprakel@gmail.com
nijenhuispaula@gmail.com

Dat is nog steeds niet genoeg om straks alle
deelnemende supermarkten te bemensen,

Aanmelden kan nog steeds ...
Zegt het voort!
Aanmelden kan bij Paula Nijenhuis en Wim
Sprakel:

