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Woord van onze voorzitter
Wat was het warm de afgelopen weken!
Als eerste denk je dan aan het weer, maar er waren méér ‘warme’ zaken:
- wethouder Welman heeft op vrijdag een aantal uren meegewerkt en
is zo mogelijk nóg positiever over de Voedselbank gaan denken;
- de voorzitter van Voedselbank Oldenzaal kwam eens kijken hoe het
bij de ‘grote broer’ toeging en was onder de indruk van de drukte en
de logistiek. We hebben hem meteen een pallet toetjes meegegeven
omdat we alweer zeer ruim in de toetjes zaten;
- de C1000 op Boswinkel wordt een Jumbo. Op een zaterdagmiddag
heeft een aantal snel bij elkaar gebelde vrijwilligers in enkele uren tijd maar liefst 135 kratten
houdbare zaken voor ons verzameld: dank aan deze harde werkers!
- Door diverse acties van de laatste tijd kunnen we gelukkig nog steeds goede pakketten aan
onze cliënten verstrekken.
Een minder goed bericht over onze huisvesting: zowel de mogelijkheid van de voormalige garage
Christenhuis als van de hallen bij dagblad Tubantia gaan definitief niet door. Toen Domijn liet weten
in een ander gebouw van het Polaroid-complex te gaan zitten dachten wij even dat we zouden
kunnen blijven; helaas is dat niet zo: we moeten volgend jaar echt weg! We hebben nu een aantal
bedrijfsmakelaars benaderd en samen met hen zijn we nu op zoek naar andere mogelijkheden,
waarbij wij een sterke voorkeur hebben om binnen de singelring te blijven.
Tot slot: we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers: weet je iemand? Wijs hem of haar op
de vacatures op onze site! En……..natuurlijk iedereen een hele fijne zomerperiode!

Vrijwilligerszaken
Ook in de afgelopen periode hebben we mensen zien vertrekken maar ook nieuwe mensen mogen
verwelkomen. Hieronder het overzicht:
Enschede:
Vertrokken

Nieuw

Oscar Hassink

Onno Nijhuis

Willem Vreeling

Roosmarijn Tijhuis

Jacob Isho

Priscilla Kruger

Arnout Dam

Antal ten Broek
Lucia Alexander
Wim Sprakel

Wim Sprakel is het nieuwe bestuurslid voedselverwerving. Hij volgt Marjan de Graaf op die per 1
september vertrekt. Wim heeft meer dan 30 jaar ervaring in de levensmiddelenbranche en zal zich
vol storten op het binnenhalen en –houden van leveranciers. Van Marjan zullen wij in augustus
afscheid nemen.
Wij danken alle vertrokken cq vertrekkende vrijwilligers hartelijk voor jullie tomeloze inzet!
En de nieuwe vrijwilligers heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd mogen
hebben bij ons!
Er wordt momenteel hard gewerkt aan een smoelenboek dus dan kennen we ook mekaars
gezichten!

Diverse vacatures
Wij zijn op zoek naar versterking op diverse fronten. Vrijwilligers op de vrijdagmiddag, medewerkers
voedselverwerving, bestuurslid en medewerkers communicatie & PR, coördinator
chauffeurs/chauffeurs en medewerkers cliëntenzaken.
Mocht je iemand weten voor een van bovenstaande functies, meld dat dan bij Ria of laat hij of zij het
aanmeldformulier op onze website www.voedselbankenschede-haaksbergen.nl invullen en mailen
naar riavellekoop@home.nl.

Geslaagde vrijwilligersavond
Dinsdag 26 mei 2015 hebben wij onze tweede vrijwilligersavond gehad. Ruim 50 vrijwilligers waren
aanwezig. Het was een avond met een heerlijke barbecue, waar iedereen van gesmuld heeft. Ook
was er een spelvorm waarin in groepjes van ongeveer 6 allerlei foto’s en opdrachten moesten worden
opgelost. De winnaar was groep 7 met slechts 3 fouten! Voor degene in die groep, van harte met deze
hoofdprijs!
En aan alle aanwezigen: fijn dat jullie in zo grote getale zijn gekomen en zo enthousiast hebben mee
gedaan. Een mooie gelegenheid om mekaar eens op een andere, ongedwongen manier te leren
kennen.

Tweede Kamerleden op bezoek
Maandag 1 juni jl. brachten 2 leden van de VVD fractie in de
Tweede Kamer, Han ten Broeke en Per Jan Moors
(woordvoerder armoedebeleid) een 2 uur durend bezoek aan de
Voedselbank Enschede-Haaksbergen. Ze waren onder de
indruk van de omvang, professionaliteit en doelstellingen van de
VB Enschede-Haaksbergen. Ten Broeke: “een zeer
professionele organisatie die met al haar vrijwilligers ontzettend
goed en belangrijk werk doet. Een prachtig vrijwilligersinitiatief”.
Ze toonden zich zeer geïnteresseerd in de aantallen,
achtergronden van de verschillende cliënten, de wijze van
omgaan met voedselaanbod en -veiligheid. Beiden hadden zich
uitstekend voorbereid en goed ingelezen met materiaal van
koepelorganisatie Voedselbanken Nederland en de website
www.voedselbankenschedehaaksbergen.nl. Ook beloofden ze zich in te zetten voor de belangen
van de voedselbank.

Proefeet 4-6 september: vrijwilligers gezocht
Ook dit jaar zoeken wij vrijwilligers voor de Proefeet op 4 t/m 6 september!
Degene die al eens hebben meegewerkt, weten hoe groots en gezellig dit
evenement is. Dus….lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan snel aan
bij Meta Bax, bg.bax@home.nl o.v.v. ‘proefeet’.

Inzamelacties Voedselbank
C1000/Jumbo Boswinkel
135 volle kratten met houdbaar voedsel zoals soep, pasta, rijst, broodbeleg,
fris etc. Dat was de opbrengst van de opruiming op zaterdag 27 juni jl. bij
C1000
Theo
Janssen
Boswinkel. Zeven
vrijwilligers
van
de
Voedselbank waren binnen een uur paraat om de kratten op te
halen. Omgerekend zo’n 1000 á 1200 kilo! Wij zijn zeer verheugd met deze
versproducten en kunnen op deze manier onze 530 cliënten komende
vrijdag weer een goed gevuld en gezond pakket aanbieden. Veel dank aan
onze vrijwilligers Martin, Jan, Ineke, Ilja, Henk, Steven en Onno die binnen
een uur paraat stonden! Grote klasse allen!

Oogst Oase voor Voedselbank
Voor het derde achtereenvolgende jaar levert Volkstuinvereniging De Oase een deel van de oogst aan de
Voedselbank Enschede-Haaksbergen. Hiermee levert de vereniging volgens voorzitter Henk Takens een
‘kleine bijdrage aan gezond voedsel in de ruim 500 voedselpakketten die wekelijks worden uitgedeeld aan
gezinnen’. Takens legt uit hoe het werkt: “Er is een tuin volledig beschikbaar gesteld om groente voor de
voedselbank te kweken. Leden kunnen op deze tuin hun overtollige plantjes kwijt en de tuin wordt
gezamenlijk door de leden onderhouden. Deze groente wordt op donderdag opgehaald en op vrijdag in de
voedselpakketten meegegeven.” Niet eerder was een eerste levering zo fors. Volgens Takens is dit mede te
danken aan de bewustwording onder de leden: “Het lijkt erop dat er in het derde jaar op menig tuintje extra
wordt aangeplant om later aan de voedselbank te kunnen leveren. Hopelijk vormt dit een stimulans voor
andere buurttuinen en volkstuinen om ook (overtollige) groente beschikbaar te stellen aan de

voedselbank.

Voedselbank op TV Enschede
Volgende week woensdag 15 juli om 10:00 uur komt TV Enschede FM bij de Voedselbank filmen in het
kader van hun themaweek ‘vrijwilligers’.
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