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NIEUWSBRIEF 
        

Van de voorzitter 
Covid-19 heeft ons ook dit jaar weer bezig gehouden. De veiligheidsmaatregelen waren grotendeels 
nog van kracht, waardoor de nieuwe ‘golven’ zonder problemen konden worden doorstaan. Een 
enkele vrijwilliger is besmet geraakt, maar we hebben dankzij ieders oplettendheid gelukkig geen 
problemen in de bezetting gehad. 
 
Na een daling tot de zomer 2021 loopt het cliëntenaantal nu weer geleidelijk op. Opvallend was dat 
tijdens de daling relatief veel cliënten aangaven een baan gevonden te hebben, wat strookt met de 
daling in bijstandsuitkeringen van de Gemeente Enschede.  
 
De zonnepanelen hebben tot nu toe 28.320 kWh stroom opgebracht. We verwachten dat we de 
prognose van zo’n 31.000 kWh wel aan halen (ongeveer 2/3 van ons stroomverbruik).  
 
We hebben onze keuken, gedeeltelijk met externe hulp, kunnen vervangen. Dat was hard nodig, 
omdat diverse deurtjes en laden niet meer open of dicht konden. Nu kunnen de vrijwilligers weer 
uitstekend verzorgd worden tijdens hun werkzaamheden. 
 
Nog even de jaarlijkse eindsprint naar de feestdagen. We voorzien weer mooie pakketten voor onze 
cliënten, waarmee ook zij van iets extra’s kunnen genieten. 
 
We danken de gemeenten Enschede en Haaksbergen, al onze sponsors, leveranciers en service clubs, 
Hogeschool Saxion en ROC Twente, en andere scholen, instellingen en particulieren, die ons in 2021 
zo enthousiast geholpen hebben en hopen u in 2022 weer regelmatig te kunnen ontmoeten. 
 

 

 
COVID-19 
Ook in 2021 is het ons gelukt is om open te 
blijven. Cliënten en vrijwilligers hebben zich 
zeer goed aan de regels gehouden zodat we 
een veilige werkomgeving hadden. Na de 
versoepelingen door de regering in juli hebben 
we de mondkapjes-plicht afgeschaft. Alle 
andere maatregelen bleven nog van kracht. 
Gelukkig maar, want de snelle en hoge piek in 
de besmettingen in juli hebben we ook zonder 
problemen doorstaan. We blijven gewoon 
doorgaan met onze voorzorgsmaatregelen: 
vaak handen wassen, afstand houden (of een 

mondkapje op), één persoon per huishouden, 
geen kinderen naar binnen, en 
winkelwagentje verplicht.  
 
Wel hebben we bezoeken van scholen en 
bedrijven, die ons wilden helpen, voorlopig 
stopgezet.  We worden regelmatig gevraagd 
om te komen vertellen over de Voedselbank 
op scholen, instellingen en serviceclubs.  Ook 
deze presentaties  geven we voorlopig niet. 
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Onze cliënten 
Bij het uitbreken van de pandemie in 2020 werd algemeen verwacht dat het aantal cliënten in 2020 
en 2021 aanzienlijk zou toenemen. Dat is inderdaad het geval geweest in de grote steden in de 
Randstad, die een grote toerisme, cultuur en evenementen sector hebben. In Enschede en 
Haaksbergen is er geen toename geweest. Sterker nog, het aantal cliënten dat in 2021 pakketten 
kwam ophalen is met ongeveer 30 procent afgenomen. In de regio Twente-Salland is het aantal 
cliënten in de periode juni 2020 tot juni 2021 gedaald met 18,7 procent. Landelijke daalde het aantal 
cliënten met 7,1 procent. Het is ons niet duidelijk waarom het aantal cliënten zo is gedaald. Uit 
gesprekken is ons gebleken dat meerdere cliënten werk hebben gevonden nu de economie weer 
aantrekt. We gaan de komende periode samen met de gemeenten en andere instellingen gericht op 
armoedebestrijding onderzoeken wat de oorzaken zijn en of we ons beleid moeten aanpassen. 

Aanbod van voedsel en andere producten  
We hebben weer veel donaties van voedsel en verzorgingsartikelen ontvangen via allerlei 
acties. De kantoren van Ardanta Uitvaartverzekering in Enschede zijn niet of nauwelijks 
bezet omdat zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt wordt. Het fruit, dat anders beschikbaar 
wordt gesteld aan de medewerkers van Ardanta, wordt al geruime tijd in grote 
hoeveelheden gedoneerd aan de Voedselbank. Leverancier Luiten komt regelmatig fruit van 
een voortreffelijke kwaliteit bij ons afleveren. 
 
In de decembermaand zijn meer dan tien middelbare scholen in Enschede (op een Corona 
veilige manier) bezig om houdbare producten of persoonlijke verzorgingsartikelen in te 
zamelen en te doneren aan de Voedselbank. Ook in de lesprogramma's wordt aandacht 
besteed aan het thema “moeilijk rondkomen met je inkomen”. We hopen van harte dat we 
namens de Voedselbank in 2022 weer gastlessen en presentaties op de scholen kunnen en 
mogen verzorgen. 
 
In december kunnen nabestaanden een kerstbal kopen en in de kerstboom in het 
herdenkingspark Scholtenhagen in Haaksbergen ophangen. Dit ter nagedachtenis van de 
overleden dierbaren. Het is inmiddels een traditie geworden dat de opbrengst van deze actie 
aan de Voedselbank wordt gedoneerd. De overhandiging van dit bedrag zal 2 januari 2022 
plaatsvinden. 
 
Masterpack doneert deze maand 1200 kiprollades  voor onze cliënten.
 
Veel kerkgemeenschappen hebben via hun kerkblad of op een andere wijze geïnformeerd 
dat kerkleden middels een QR-code via hun eigen vertrouwde bankomgeving digitaal een 
donatie over kunnen maken aan de Voedselbank 

Inzamelingsactie december 2021 
Vanwege de Corona omstandigheden is het ook dit jaar niet mogelijk om met de hulp van 
ruim 200 vrijwilligers voedsel in te zamelen bij de supermarkten. Toch kunnen we als 
voedselbank niet zonder deze opbrengst. Bij 25 deelnemende supermarkten (Spar, Coöp, 
Jumbo, Dirk van den Broek en AH Kamphuis Haaksbergen) kunnen klanten via de caissière 
tussen 10 en 18 december een donatie doen aan de Voedselbank. De caissière scant een 
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streepjescode (UAC) en de klant ziet op de kassabon de donatie. Voor het gescande 
totaalbedrag kunnen we "boodschappen " doen bij de betreffende winkel.  
 
Deze QR-code is geldig tot 13 november 2023.  
 

 

 
Bestuur 
Esther Meijnen is  helaas na een jaar al 
teruggetreden als bestuurslid PR en 
Communicatie. Haar nieuwe baan, haar gezin, 
haar studie en de Voedselbank waren niet te 
combineren. We zijn op zoek naar een 
opvolger die de PR en Communicatie voor ons 
kan verzorgen. Dus als u iemand weet? 
 
Nicoline Mogendorff is per september 2021 
toegetreden als nieuw bestuurslid 
Voedselverwerking en Uitgifte. Nicoline heeft 

jaren als leidinggevende  in verschillende 
ziekenhuizen gewerkt.   
 

 
Onze noabers en andere sponsors 
We hebben weer drie nieuwe Noabers. 
Bolscher Vlees heeft ons een (gebruikte) 
Mercedes bus geschonken (zelf gaan ze over 
op elektrisch). De bus is door Mercedes dealer 
Baan volledig gereviseerd, gereviseerd. 
Schoonmaakbedrijf In ’t Veld helpt ons op 
maandagmorgen met het schoonmaken van 
ons pand. De namen van deze  drie Noabers 
staan op onze bussen.   
 
De Lions clubs in Haaksbergen en Enschede 
hebben in december 2020 weer Douwe 
Egberts -waardepunten ingezameld. Voor elke 
500 ingeleverde punten ontvangt de 
Voedselbank Enschede-Haaksbergen een 
gratis pak DE koffie. Dit jaar werden er 

1.430.000 DE punten ingeleverd. Onlangs 
mochten we de koffie in ontvangst nemen: 
ruim 2860 pakken voor onze cliënten. Ook in 
december 2021 zullen er weer DE punten 
worden ingezameld. 

 
De Stichting Armoedefonds Nederland heeft 
ons 1.100 zakjes met wegwerp mondkapjes 
geschonken voor onze cliënten en hun 
familieleden.   
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De mondkapjes zijn per tien verpakt in een 
zakje. Het Armoedefonds heeft in 
samenwerking met het Ministerie van VWS en 
Voedselbanken Nederland gratis zelftests voor 

alle cliënten en vrijwilligers van 
Voedselbanken beschikbaar gesteld en ook 
steunpakketjes voor kwetsbare ouderen 
gedoneerd. 

 
De afdeling Enschede van de Vereniging van 
Vrouwen met een Hogere Opleiding (VVAO) 
hebben een inzamelingsactie opgezet, die 
€ 1.410 heeft opgebracht. Daarmee sponsort 
de VVAO vier zonnepanelen.  
 

 

 
Huisvesting in Enschede 
Recentelijk is onze huurovereenkomst voor 
ons huidige pand verlengd met vijf jaar met 
een mogelijke uitloop tot zeven jaar. Daarna 
zullen we moeten verhuizen. Dat geeft ons de 
tijd om rond te kijken naar een andere 
huisvesting. Samen met de Gemeente 
Enschede gaan we op zoek naar een gebouw 
waar we met andere instanties zoals 
Kledingbank, Stichting Leergeld, Fonds 
Bijzondere Noden, zouden kunnen 
samenwerken. De Gemeente noemt dit de 
‘één loket functie’. Onze cliënten kunnen zich 
dan voor alle ondersteuning op één adres 
aanmelden.  

 

 

 
Supermarkt? 
Steeds meer Voedselbanken gaan over op het 
supermarktmodel van uitgifte. In plaats van 
het overhandigen van klaargemaakte 
pakketten biedt dit model aan cliënten een 
keuze. De beschikbare producten staan op 
winkelschappen, in koelers of in vriezers en de 
cliënt mag kiezen. Niet onbeperkt, want net 
zoals nu hebben we soms veel en soms weinig 
van bepaalde producten. De grootte van het 
huishouden blijft bepalend voor wat iemand 
mee kan nemen. De uitgifte vindt in dit model 
plaats op meerdere dagen van de week. 
 
Deze manier van het uitdelen van de 
ingezamelde producten geeft de cliënten veel 
meer het gevoel het ‘boodschappen doen’ in 
eigen hand te hebben. Het vergroot hun 
gevoel van eigenwaarde. Overstappen naar dit 
 

 
 
model betekent wel een grote verandering 
voor onze vrijwilligers en de hele organisatie.  
Om een eerste indruk te krijgen van de 
veranderingen hebben we drie Voedselbanken 
(Arnhem, Zeist en Apeldoorn) die dit model 
hanteren, bezocht. Als we overgaan op dit 
model zal dat ergens in de tweede helft van 
2022 zijn. 
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Een dag in de wolken 
Ruim vijftig 50 vrouwelijke cliënten hebben 
maandag 11 oktober gebruik gemaakt van de 
uitnodiging om zich een dag lang gratis te 
laten verzorgen (foto uit Tubantia). Annebel 
Kuitert van Your Bliss Events en Isabel 
Scholten (vrijwilliger Nieuwsbrief Voedselbank 
Enschede-Haaksbergen maart 2019 VBEH) 
hebben een geweldige dag georganiseerd bij 
de Museumfabriek op Roombeek. Bezoekers 
konden gebruik maken van manicure, 
hairstyling , klankbordschalentherapie en nog 
veel meer leuke zaken. Samen met het ROC is, 
in de geweldige entourage van het museum, 

een perfecte "verwendag" georganiseerd. Er 
was gezorgd voor een lunch en bij het afscheid 
ontving men een goodie-bag met leuke 
inhoud. En dat allemaal gratis (met dank aan 
alle sponsoren). Wellicht volgend jaar weer? 

 

 
Donateur worden van de Voedselbank  
Door een jaarlijkse donatie vast te leggen in een overeenkomst en omdat we de ANBI status bezitten, 
zijn deze bijdragen gedurende een periode van vijf jaar voor de donateur fiscaal volledig aftrekbaar. 
Wilt u ons ook financieel steunen en gebruik maken van deze fiscaal aantrekkelijke constructie neem 
dan contact op met onze penningmeester Henk van de Wetering (henk.vandewetering@vbeh.nl). 


