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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Geachte relaties,
In maart was het even spannend: zouden
we kunnen openblijven?
Gelukkig bleek dat goed mogelijk met
enkele aanpassingen in de logistiek tijdens
het pakketten uitreiken. We hebben de
tijd die cliënten binnen nodig hadden
weten terug te brengen en hebben bij de
ingang de toegang gedoseerd en zo was
het goed mogelijk om voldoende afstand
te houden.
Voor onze vrijwilligers was dat soms een
hele aanpassing, maar enthousiast heeft
iedereen de schouders eronder gezet. We
waren heel blij dat we open konden
blijven. Ook de Gemeente Enschede was
daar blij mee. Wethouder Kampman is een
aantal keren tijdens de uitgifte op bezoek
geweest en heeft alle vrijwilligers een
boek over Enschede gegeven.
Uiteraard hebben een aantal vrijwilligers
zich tijdelijk moeten afmelden omdat ze in
een risicogroep vallen. Dat is opgelost
door de enthousiaste inzet van tijdelijke
vrijwilligers, mensen die door Corona niet
konden werken en leden van de
Enschedese Gemeenteraad.
Het is al in allerlei media besproken dat
onze aanvoer van voedsel afneemt. Deels
komt dat door maatregelen van diverse
supermarkten tegen verspilling van goed
voedsel. Producten die tegen de THT-

datum aan zitten worden actiever dan
vroeger goedkoop aangeboden. Fijn voor
hun klanten, jammer voor onze cliënten.
Ook de aanvoer van houdbare producten
via landelijke kanalen neemt af. Zowel in
kwaliteit (teveel ongezonde producten) als
in kwantiteit (ons cliëntenaantal gaat wel
stijgen).
Omdat we aan het begin van de Coronauitbraak veel extra donaties hebben
gekregen kunnen we de tekorten
aanvullen door voedsel te kopen. Dat is
geheel tegen ons principe, maar nood
breekt wet.
Door alle steunmaatregelen van de
overheid zien we nog geen grote toename,
maar we verwachten aan het eind van dit
jaar en vooral volgend jaar een stijging van
450 nu naar 600 huishoudens.
Tot slot een aangenaam bericht: het pand
waar wij nu zitten is in andere handen
overgegaan en de plannen zijn aangepast.
Dat betekent dat wij nog zeker 5 jaar op
de huidige locatie kunnen blijven. Dat
scheelt ons veel werk en veel
verhuiskosten.

COVID-19 (Corona) en de Voedselbank
Het zag er lang naar uit dat Twente bij de
tweede golf’ grotendeels gespaard zou
blijven. Helaas is het anders gegaan. Ook
hier neemt het aantal besmettingen flink

toe. Dat dwingt ons om ook bij de
Voedselbank strakkere regels te hanteren.
Natuurlijk zijn de belangrijkste adviezen
hetzelfde gebleven: afstand houden, vaak
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handen wassen, in de elleboog
hoesten/niezen, thuis blijven bij klacht die
op een infectie kunnen wijzen. We houden
ons nu ook aan de volgende regels voor de
cliënten: één persoon per huishouden,
géén kinderen naar binnen, winkelwagen
voor iedereen verplicht, mondkapje
verplicht.
We zetten op vrijdag 20 winkelwagens
klaar en laten cliënten zo nodig wachten
tot er weer winkelwagens beschikbaar
zijn. Dit bleek de eerste keer goed te gaan.
De hal was niet te vol en er stond geen
lange rij buiten.

Mondkapjes zijn verplicht voor
cliënten en vrijwilligers bij de uitgifte.
Voor de mondkapjes voor de vrijwilligers
zorgt de Voedselbank, de cliënten moeten
er zelf voor zorgen. Voor ‘noodgevallen’
hebben we mondkapjes die de cliënten
voor 50 cent kunnen kopen.
Het is allemaal lastig en niet aangenaam,
maar het doel is duidelijk: we moeten er
alles aan doen om te voorkómen dat er bij
de Voedselbank een brandhaard met
besmettingen ontstaat. We zijn er trots op
dat het ons gelukt om gedurende de
gehele Corona-crisis open te blijven en de
wekelijkse pakketten te kunnenuitdelen

Nieuwe bestuursleden
Met vreugde kunnen we twee nieuwe
bestuursleden introduceren. Esther
Meijnen komt ons versterken als
bestuurslid Communicatie en PR. Esther
werkt bij de Rabobank op de afdeling
Marketing, Communicatie en Coöperatie
in Enschede. Esther heeft vanuit de
Rabobank aan enkele acties van ons
meegedaan, maar heeft niet eerder een
functie binnen de Voedselbank EnschedeHaaksbergen gehad.
Lennard Swaders is ons nieuwe
bestuurslid Vrijwilligerszaken. Lennard is
al een aantal jaren bij ons werkzaam en al
een tijd Coördinator Vrijwilligerszaken.
Lennard is het eerste aanspreekpunt als
het gaat om zaken die met vrijwilligers te
maken hebben.

Esther en Lennard zijn per 8 september
2020 tot het bestuur toegetreden.
Jos Wetzelaer is, na het overlijden van
Herman Fleer dit voorjaar, begonnen als
coördinator van onze activiteiten in
Haaksbergen.

Financiën
Het aantal donaties is gedurende de eerste
zes maanden van 2020 in vergelijking met
2019 flink gestegen, vooral tijdens het
begin van de Corona crisis. Deze toename
kan mogelijk het missen van de inkomsten
van de Proefeet compenseren. Deze

donaties zijn veelal geoormerkt (voor de
aanschaf van voedsel).
De kosten zijn in 2019 sterk
teruggedrongen en zijn dit jaar tot nu toe
op hetzelfde lagere niveau gebleven. We
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onderzoeken manieren om de
energiekosten verder terug te brengen,
bijvoorbeeld door zonnepanelen. We

verwachten dat we dit jaar wederom met
een klein positief resultaat zullen afsluiten.
De Jaarrekening 2019 is opgemaakt en
staat op onze website.

Cliënten
Tegen alle verwachtingen in is het aantal
cliënten de laatste maanden flink gezakt.
Sinds half september loopt het weer op.
We geven op het ogenblik wekelijks 450
pakketten uit, waarvan 40 in Haaksbergen.
We verwachten later dit jaar wel een
toename, vooral als de steunmaatregelen
van de overheid minder worden. We
bereiden ons voor op een flinke stijging in
2021. Voedselbanken Nederland verwacht
een stijging van het aantal cliënten met 25
procent. Een dergelijke stijging vindt al

plaats in de grote steden in de Randstad
en in Groningen.

Huisvesting
De nieuwe eigenaar van ons pand heeft
ons deze zomer laten weten dat we vanaf
2021 nog minstens vijf jaar aan de
Hengelosestraat kunnen blijven. Goed
nieuws. We zijn nu in overleg met de
eigenaar over verbeteringen, zoals de
reductie van energiekosten. Ook
onderzoeken we met de eigenaar en de

gemeente mogelijkheden om ook andere
organisaties, vergelijkbaar met de
Voedselbank, in het pand te huisvesten.
In Haaksbergen zijn we in de Lourdeskerk
gehuisvest. We zijn wel op zoek naar
alternatieven.

Noabers van de Voedselbank
Schoonmaakbedrijf In ‘t Veld gaat als
sponsor ons gebouw schoonmaken. De
werkzaamheden worden één keer per
week op maandag uitgevoerd. Op de
begane grond worden de toiletten, de
keuken, de ompakruimte, receptie en de
spreekkamers en op de eerste etage de
toiletten en het kantoor schoongemaakt.
De schoonmaakmiddelen worden geleverd
door Carel Lurvink BV.

Bolscher Vlees in Enschede stelt hun wasstraat
ter beschikking om onze kratten te wassen.
We kunnen zo vaak terecht als noodzakelijk.

Als tegenprestatie zullen de logo’s van In ‘t
Veld en Bolscher op de twee bussen van
de Voedselbank Enschede-Haaksbergen
worden gezet.
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Carolien Abbink van Abbink Fotografie
heeft ons geholpen door nieuwe foto’s
van ons gebouw en onze activiteiten te
maken. Deze foto’s zullen worden gebruikt
voor PR activiteiten. Ook heeft ze foto’s
gemaakt van alle bestuursleden voor de
website.

Sponsoring
Sinds het uitbreken van de Corona-crisis
hebben we veel donaties ontvangen van
organisaties en personen. Zo ontvingen we
van de gezamenlijke Rotary ’s van Hengelo,
Enschede, Haaksbergen en Eibergen
samen met de Voedselbank Hengelo het
fantastische bedrag van € 16.000. De
wijkteams van Enschede doneerden € 500.
We hebben sinds maart 2020 bijna €
30.000 ontvangen.
Veel van deze giften zijn bedoeld om
voedsel te kopen in verband met de te
verwachten groei van het aantal cliënten.

We hebben inmiddels hieraan een
gedeelte besteed en het restant houden
we vast om ook bij een groeiend aantal
cliënten in het najaar een volwaardig
pakket te kunnen aanbieden.

Voedselinzameling: actie Albert Heijn
Op 28 en 29 augustus hebben de negen
AH winkels in Haaksbergen en Enschede
een inzameling voor de Voedselbank
georganiseerd. De inzameling stond dit
keer in het teken van ontbijtproducten,
omdat veel kinderen zonder ontbijt naar
school gaan. Er hebben ruim 35
vrijwilligers en AH medewerkers mee
gedaan. De inzameling heeft ruim
driehonderd volle kratten opgeleverd.

Ook zijn we blij met de vele enthousiaste
reacties die we

mochten ontvangen van betrokken AH
medewerkers.
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Vrijwilligers
Op maandag 28 september hebben we
hulp gehad van vrijwilligers van
Subvention uit Enschede. Subvention is
een subsidie adviesbureau voor
investeringen en innovatie projecten.
Jaarlijks houdt het personeel een
zogenaamde Doen Dag. Eerdere Doen
Dagen vonden plaats bij de Wonne,
Bruggerbosch en Roessingh.

Complimenten
We kregen een heel leuk telefoontje.
Iemand had onze oproep op de bussen
zien staan over het rijgedrag van onze
chauffeurs. De beller wilde onze
chauffeurs complimenten voor hun
voortreffelijke rijstijl. Een mooi gebaar.

De vrijwilligers hebben ons geholpen met
het sorteren van de opbrengst van de AHactie en het wassen van kratten. Een
filmpje van deze “wasstraat” staat op onze
web pagina.

