De Voedselbank heeft u nodig!
Inzamelingsactie november/december – Samen voor de Voedselbank
Hebt u er wel eens over gedacht om de Voedselbank te helpen? Niet als vaste vrijwilliger, maar zo nu en
dan eens een keertje? En niet tijdens werktijd, maar in het weekend?
Dan is dit uw kans! Wij hebben u namelijk hard nodig!
In november/december gaan wij – in samenwerking met de supermarkten in Enschede en Haaksbergen –
houdbaar voedsel inzamelen. Dat hebben we nodig om onze cliënten wekelijks een kwalitatief goed
voedselpakket te kunnen meegeven. De actie wordt ondersteund door diverse lokale media en de
supermarkten zijn enthousiast.
Wat kunt u doen?

U kunt ons helpen door een tijdje in een van de supermarkten voedsel in te zamelen.
Eenvoudig door klanten te wijzen op de actie en soms door wat toelichting te geven. In een aantal
supermarkten staat al een tafel met producten klaar, in andere geeft u simpelweg een
boodschappenbriefje mee. De ervaring leert dat het grootste deel van de klanten graag meewerkt.
En wanneer een klant dat niet wil, even goede vrienden!
Wat verwachten we concreet?
Dat u ongeveer vier uur tijd heeft om in een supermarkt boodschappenlijstjes uit te delen en
klanten attendeert op onze actie. En dat u, wanneer nodig, regelmatig de gedoneerde producten
sorteert in de kratten die gereed staan.
Afhankelijk van de supermarkt, zijn de actiedagen:
13 en 14 december
Vrijdag: 10.00 uur tot 13.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur
Zaterdag:10.00 uur tot 13.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur
Wilt u ons helpen?
Dan kunt u zich aanmelden bij Henk van de Wetering van de Voedselbank:
Henkwet62@hotmail.com

Telefoon: 06-12584972
Vermeld a.u.b.:
voor -en achternaam
adres
telefoonnummer
emailadres
de dagde(e)l(en) waarop u beschikbaar bent. Dat mogen er natuurlijk ook meer zijn!
Enthousiast geworden? Deel dit met uw familie, vrienden, buren, kennissen of collega’s. Vele
handen maken licht werk.

Hoe eerder je aanmelding binnen is hoe eerder we met specifieke (locatie)wensen rekening
kunnen houden.
Bij voorbaat dank voor je medewerking!
Voedselbank Enschede-Haaksbergen

