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Woord van onze voorzitter
Zoals velen al gehoord of gemerkt hebben zijn er twee nieuwe bestuursleden: Wim Sprakel gaat de
Voedselverwerving van Marjan de Graaf overnemen en Eric Oude Munnink zal zich gaan bezig houden
met Marketing en Communicatie. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief aan jullie voor.
Omdat er vragen gesteld zijn over de ‘zichtbaarheid’ van de bestuursleden leg ik nog even uit welke
keuzes gemaakt zijn. Bij de samenstelling van het bestuur in 2014 is gekozen voor een mix van
bestuursleden die betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden en bestuursleden die meer achter
de schermen bezig zijn. Zo zullen Marcel Aarnink (secretaris), Pieter Horsthuis (penningmeester), Ria
Vellekoop (vrijwilligerszaken) en Eric Oude Munnink (marketing en communicatie) niet vaak op de
werkvloer aanwezig zijn. Dit komt doordat de meesten ook nog een gewone baan hebben.
Wim Sprakel zal vooral veel buitenshuis bezig zijn, maar in de toekomst wat meer op de werkvloer
aanwezig zijn. Dineke van de Velde (cliëntenadministratie), Ton Koopman (uitgifte) en mijzelf zien jullie
zeer regelmatig.
Binnenkort is de Proefeet weer, eind dit jaar komt er weer een grote actie van RTVOost en tussendoor
willen we nog minstens één inzamelingsactie houden: we willen de pakketten immers graag zo vol
mogelijk hebben!
Over de huisvesting. Een nieuwe locatie hebben we nog niet gevonden, het blijft een zoektocht met
hindernissen! De voormalige garage van Huiskes-Kokkeler valt waarschijnlijk af doordat er slechts één
smalle in- en uitrit is: dat is op vrijdagmiddag niet uitvoerbaar. We zijn nog aan het proberen een
andere uitrit te regelen, maar de kans daarop is klein. De volgende optie was een pand aan de
Veilingstraat. Nadat de makelaar ons eerst lekker maakte met het verkeerde deel van het pand kregen
we later te horen dat de hoofdhuurder onder geen voorwaarde de Voedselbank naast zich wilde
hebben. En wie is die vriendelijk huurder: MSG koeriers, die zich zo op de borst klopt met hun sociale
inborst en zoveel moeilijk plaatsbare mensen in dienst heeft….. We blijven zoeken!

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

Vertrokken

Bep Groeneveld

Maginus Ahlrichs

Arjen Koopman

Ton v.d. Woude
Henk Keur
Henk Postma
Mirjam Olthof
Ida Flietstra

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!

Stapelaarsdiploma
Op 17 augustus hebben de heren Hennie v.d. Wetering, Fred Bakker, Martin Krikken, Bert Jonker,
Henk v.d. Vegt, Antonio Buonfantie en Onno Nijhuis hun stapelaardiploma behaald. Heren, van harte
gefeliciteerd!

Nieuwe bestuursleden: Eric en Wim
Eric Oude Munnink (PR & Communicatie). Ik ben communicatie-adviseur
en in dat vak begonnen in de jaren tachtig bij de Openbare Nutsbedrijven in
Enschede en werk nu voor Essent in Den Bosch. Vorig jaar is mijn functie
vervallen. Het positieve daaraan is dat ik nu mijn handen vrij heb om ander
werk te doen. De bestuursfunctie is voor mij een mooie mogelijkheid om iets
goeds te doen in mijn omgeving en mijn kennis en ervaring in te zetten. Ik zal
me vooral bezighouden met externe communicatie. Naast de onmisbare
inzet van onze vrijwilligers is ook een goede relatie met onze omgeving van
groot belang. Ik zal mijn uiterste best doen om hieraan bij te dragen!
Wim Sprakel (voedselverwerving) Ik ben getrouwd met Mieke, trotse
vader van twee kinderen Madelon en Roy. Ik ben 56 jaar en woonachtig in
Haaksbergen. Per 1 september neem ik de taken over van Marjan die de
voedselverwerving regelde. Gedurende 30 jaar ben ik werkzaam in
levensmiddelenbranche. In deze periode heb ik tal van functies bekleed
waardoor ik op verschillende terreinen ervaring heb opgedaan. In al die
jaren heb ik ook de contacten met vele supermarktondernemers opgedaan
die ik nu wellicht weer kan gebruiken. Ik kijk ernaar uit met jullie samen te
werken!

Vacatures
Wij hebben op dit moment de volgende vacatures uitstaan: medewerkers voedselverwerving,
medewerker communicatie & PR, coördinator chauffeurs/chauffeurs en medewerkers cliëntenzaken.
Gezien recente ervaringen stellen we als voorwaarde dat nieuwe vrijwilligers voor minimaal 1 jaar geen
cliënt zijn geweest.
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.

Ambassadeur van de Voedselbank
Voormalig topvoetballer Arnold Bruggink heeft in een gesprek met Marcel en Eric aangegeven zijn
naam graag te verbinden aan onze Voedselbank Enschede-Haaksbergen. Arnold is, naast zijn functie
als commentator bij Fox Sports, actief met diverse sociaal-maatschappelijke projecten in en buiten
Enschede en is onder de indruk geraakt van onze werkzaamheden.
Hij zal op vrijdag 11 september een kijkje komen nemen waarna we
samen met hem bekijken op welke manier hij zich wil inzetten.

Regels van het huis
De klankbordgroep heeft op 17-07-2015 o.a. gesproken over een vernieuwde versie van
“Regels van het huis”. Beter bekend als de 10 gouden regels. Hiervan zal een nieuw
exemplaar in het pand komen hangen. Tevens is de informatie voor nieuwe cliënten onder de
loep genomen. Deze informatie krijgen de nieuwe cliënten mee bij hun eerste bezoek. Daarin
staat o.a. iets over het afhalen v.d. voedselpakketten, de inhoud, diepvries- en versproducten,
administratie en bezorging. Ook hiervan zal een exemplaar in het pand komen. Verder zijn er
wat kleine dingen ter sprake gekomen waar t.z.t. over bericht zal worden. E.e.a. zal eerst
besproken worden in het bestuur.

Cliëntenzaken
Met ingang van 1 juli 2015 worden de voedselpakketten voor de periode van 1 maand stopgezet als
cliënten hun pakket vrijdags niet hebben opgehaald. Cliënten dienen zich vrijdags voor 12.00 uur af te
melden. Die mogen ze per mail, telefonisch, sms of een voicemailbericht doen. Cliënten worden van deze
e
regel mondeling op de hoogte gesteld tijdens hun 1 bezoek aan de voedselbank. Daarnaast ontvangen
ze de spelregels rondom het ophalen/ontvangen van een pakket ook op papier. Mocht je belangstelling
hebben voor de ‘spelregelbrief’, dan kun je deze afhalen bij de cliëntenadministratie.

Inzamelacties
De wijkmoestuin van Twekkelerveld heeft deze week 50 kg sperziebonen en 50 kg aardappelen
gebracht uit hun tuinoogst. Volgende week komt er weer een zending. Dit is een erg mooi resultaat
van onze inspanningen om zoveel mogelijk vers en gezond voedsel te verzamelen en te verstrekken
aan onze cliënten! We hebben nu een 5-tal Enschedese leveranciers, te weten Zorgboerderij De
Viermarken, Volkstuin de Oase, Volkstuin Universiteit Twente, Wijktuin Laares en Wijktuin
Twekkelveld. Verder staat komende week een gesprek gepland met Zorgboerderij Hendrika Hoeve uit
Haaksbergen.
Oud vrijwilliger Lien Doeve heeft voor de voedselbank ansicht- en kadokaarten verkocht. De
opbrengst bedraagt € 100,- waarvan houdbaar voedsel is binnengebracht. Prachtig initiatief van een
betrokken oud vrijwilliger!
Verder zien we dat we steeds vaker grotere hoeveelheden voedsel ontvangen. Onder meer van Plus
Retail Haaksbergen. Van het distributiecentrum C1000 ontvingen we 18 pallets diepvriesproducten en
sinds afgelopen week hebben we een grote Duitse vleesverwerker als leverancier van diepvriesvlees.
Geweldig mooie ontwikkelingen!

Proefeet
Het rooster is rond met dank aan Meta Bax! Maar liefst 60 vrijwilligers en vrienden van de voedselbank zijn
dagen in touw. Iedereen die komend weekend meehelpt, fantastisch en veel dank alvast!!
Op woensdag 2 september a.s. om 19.30 uur zal er voorlichting worden gegeven over de werkzaamheden
tijdens de Proefeet. Een aantal mensen van het bestuur van de VHSE, die de Proefeet organiseert, zullen
uitleg geven over het gebruik van de pinautomaat en jullie eventuele vragen beantwoorden.
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